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Quando comeu00e7aram a morder a tentau00e7u00e3o e eram inclinu00e1veis u00e0 rendiu00e7u00e3o pois era um grau de pecado e uma violau00e7u00e3o de
lealdade tambu00e9m embora nu00e3o tanto como o ato de consumau00e7u00e3o deus poderia ter dado lugar u00e0s inundau00e7u00f5es de sua ira na primeira
fonte dos pensamentos do homem quando o movimento monstruoso de ser como deus comeu00e7ou a ser formado em seu corau00e7u00e3o mas ele nu00e3o
tomou conhecimento de nenhum dos seus pecados embrionu00e1rios atu00e9 que eles chegaram a um amadurecimento e comeu00e7ou a sair do ventre de suas
mentes para o ar livre e depois de ter trazido o seu pecado u00e0 perfeiu00e7u00e3o deus nu00e3o enviou a morte que ele merecia mas continuou sua vida por um
espau00e7o de 930 anos gu00ean 5 5
O sol e as estrelas nu00e3o foram proibidos de fazer o seu ofu00edcio para ele as criaturas foram continuadas para seu uso a terra nu00e3o o engoliu e nem um raio
do cu00e9u caiu sobre ele embora tivesse merecido ser tratado com tanta severidade pelo seu comportamento ingrato ao seu criador e benfeitor e afetando a
igualdade com ele contudo deus o preservou com uma suficiu00eancia depois de se tornar rebelde embora nu00e3o com tal liberalidade como quando ele
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Permanecia uma pessoa leal e embora ele previu que ele iria fazer do pecado uma finalidade de vida ele nu00e3o agiu da mesma maneira como ele fez em
relau00e7u00e3o aos demu00f4nios ele acrescentou dias e anos a ele depois de ter merecido a morte e hu00e1 5 000 anos continuou a propagau00e7u00e3o da
humanidade e derivou de seus lombos uma posteridade inumeru00e1vel e coroou multidu00f5es deles com cabeu00e7as grisalhas ele poderia ter extinguido a
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