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As boas maneiras estu00e3o intimamente ligadas com a gentileza e as boas maneiras nu00e3o trazem desonra ao cristianismo
Seru00e1 que vocu00ea meu leitor gostaria de ser mais gentil em seus modos vocu00ea estu00e1 muito endurecido e rude vocu00ea tem sido como pai gentil para
com seus filhos em todos os momentos marido vocu00ea u00e9 tu00e3o amu00e1vel e gentil para com a sua esposa quanto deve ser vocu00ea acredita que atende
u00e0 medida da bu00edblia neste particular vocu00ea u00e9 gentil com seus animais domu00e9sticos como vocu00ea deve ser ou vocu00ea tem sentimentos
impacientes e age de uma maneira precipitada e abrupta em relau00e7u00e3o a eles se vocu00ea se depara com algo bastante provocativo da parte de sua esposa
ou de seus filhos ou dos seus animais vocu00ea se mantu00e9m suave e doce como vocu00ea sabe que deveria agora eu espero que vocu00ea se examinaru00e1
mais acuradamente eu nu00e3o quero condenu00e1 lo eu quero ajudu00e1 lo hu00e1 muitos santos professos que hoje nu00e3o su00e3o tu00e3o brandos quanto
deveriam ser
Por que nu00e3o ser sincero e buscar a ajuda de deu para melhorar por que ir junto com a frieza e o mau humor em sua vida
Seja gentil para com todos
Gentileza u00e9 uma grau00e7a bela sua excelu00eancia u00e9 grande por cultivo esta grau00e7a u00e9 capaz de ser muito aperfeiu00e7oada
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