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u00e9 proibido que julguemos mas o exercu00edcio da razu00e3o deve estar em harmonia com o amor para que o juu0

nu00f3s nu00e3o devemos nos culpar quando julgamos aqueles que procedem mal e paulo diz em i tim 5 20 u201cquan

presenu00e7a de todos para que tambu00e9m os demais temam u201d devemos nos ater ao juu00edzo de seu mau es
propriamente suas pessoas porque
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O julgamento do caru00e1ter de uma pessoa u00e9 somente da competu00eancia de deus julgar os erros
dos cristu00e3os sem julgar as suas pessoas u00e9 uma boa norma o que julga deve se guardar de toda ira
impru00f3pria e inadequada bem como de guardar rancor contra o que u00e9 julgado considerando o seu
inimigo porque poderu00e1 incorrer num pecado maior do que aquele do que estu00e1 sendo julgado ii tes 3
14 15 o julgamento deve ser o mais impessoal possu00edvel senu00e3o totalmente impessoal como u00e9 a
falta e o pecado que devem ser julgados entu00e3o nu00e3o deve haver precipitau00e7u00e3o no
julgamento e na condenau00e7u00e3o de outros e a prudu00eancia e o amor obrigam a suspender o
julgamento atu00e9 que se saiba mais do assunto e que todas as circunstu00e2ncias estejam
suficientemente claras diante dos que julgam as pessoas podem mostrar frequentemente muita falta de
clareza e precipitau00e7u00e3o censurando outros livremente antes de ouvirem o que tu00eam a dizer em
sua defesa consequentemente u00e9 dito em pv 18 13 que u201cresponder antes de ouvir u00e9

e vergonha
u201d o mal
daqueleEdition
que julga que
u00e9 censurador
consiste em
segundo
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Mercu00ea repreenda me seru00e1 como u00f3leo sobre a minha cabeu00e7a a qual nu00e3o hu00e1 de rejeitu00e1 lo u201d em tiago 4 6 lemos que u201cdeus
resiste aos soberbosu201d ou em outras palavras como estu00e1 no original u201cdeus se coloca em ordem de batalha contra os soberbosu201d ou seja estu00e1 em
guerra com eles e isto revela o quanto ele detesta um espu00edrito orgulhoso ainda em i cor 13 5 se afirma que o amor nu00e3o suspeita mal a palavra usada no
original grego para o verbo u201csuspeitaru201d u00e9 logu00edzomai que significa imputar atribuir reputar suspeitar considerar ter na conta de julgar pensar
entender concluir no texto de i cor 13 5 tem o sentido de nu00e3o julgar mal nu00e3o suspeitar mal nu00e3o imputar o mal nu00e3o pensar mal de outros em outras
palavras u00e9 o contru00e1rio de uma disposiu00e7u00e3o para pensar de ou julgar outros sem amor o amor num dos usos comuns da expressu00e3o significa uma
disposiu00e7u00e3o para pensar o melhor de outros tanto quanto possu00edvel e assim o espu00edrito de amor u00e9 contru00e1rio ao espu00edrito de censura ou
disposiu00e7u00e3o para julgar outros um espu00edrito censurador consiste numa disposiu00e7u00e3o para pensar mal de outros ou fazer um mau juu00edzo com
respeito a eles as pessoas su00e3o culpadas de censura condenando o estado de outros quando fazem estas coisas sem nenhuma evidu00eancia de estarem eles
numa condiu00e7u00e3o ruim
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O mesmo u00e9 verdade quando os condenam pelas falhas que podem ver neles e que nu00e3o su00e3o nada mais do que frequentes incidentes a que estu00e3o
sujeitos os filhos de deus um espu00edrito censurador surge de um ardor para julgar mal as qualidades de outros aparece numa disposiu00e7u00e3o para negligenciar
as suas boas qualidades ou pensar que sejam destituu00eddos de tais qualidades ou a fazer muito pouco deles ou aumentar os seus pontos falhos e imputar lhes estes
pontos falhos que nu00e3o tu00eam alguns su00e3o muito hu00e1beis em acusar outros de ignoru00e2ncia e insensatez e outras qualidades desprezu00edveis
quando eles em nenhum senso merecem serem estimados desta forma temos tambu00e9m em i cor 13 5 a afirmau00e7u00e3o que o amor nu00e3o suspeita mal
somente quando hu00e1 evidu00eancias claras de que haja atos reprovu00e1veis u00e9 que a censura u00e9 cabu00edvel e necessu00e1ria neste caso nu00e3o nos
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