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Assim eles tu00eam que ser ensinados a obedecer por liu00e7u00f5es muito dolorosas e eles se rebelam contra isso algumas crianu00e7as tu00eam que ter um
miru00edade de surras e disciplina enquanto outros parecem ter uma exigu00eancia menor eles vu00eam com um pacote de personalidade diferente mas o
treinamento u00e9 no entanto o mesmo e eu suponho que davi resumiu isto da forma adequada quando disse no salmo 51 5 u201ceu nasci na iniquidade e em
pecado me concebeu minha mu00e3e u201d ele nu00e3o quer dizer que ele era uma crianu00e7a ilegu00edtima ele quer dizer que simplesmente era pecador ao
tempo mesmo da sua concepu00e7u00e3o e nu00e3o hu00e1 qualquer treinamento que acontece no u00fatero assim quando a vida vem u00e0 luz estu00e1 pronta
para expressar seu pecado
Entu00e3o ju00e1 que o pecador cau00eddo estu00e1 exposto a um mundo mau e a outras crianu00e7as mu00e1s cuja fala e
89
Comportamento se torna um exemplo terru00edvel terru00edvel para seu pequeno ver e entu00e3o vocu00ea se torna protetor disso seus filhos su00e3o empurrados
entu00e3o muito rapidamente na sua pru00f3pria depravau00e7u00e3o atu00e9 a maioridade e tambu00e9m expostos ao seu ambiente lidando com as suas
pressu00f5es e paixu00f5es e se nu00e3o houver um controle forte um ensino forte voltado para a obediu00eancia ao longo daquele caminho vocu00ea teru00e1 um
rebelde terru00edvel exposto ao pecado sexual em mu00fasica em literatura em filmes em televisu00e3o em todos os seus entretenimentos tendo que lidar com
padru00f5es antes de que tenham aprendido a controlu00e1 los e a evitu00e1 los onde deveria ser evitado
Um dos resultados u00e9 que a idade da puberdade estu00e1 sendo abaixada isso u00e9 um resultado fisiolu00f3gico bastante interessante estu00e1 agora dois a
cinco anos mais adiantado do que no passado de acordo com psicologia por exemplo no du00e9cimo oitavo su00e9culo uma das coisas populares na europa eram os
coros de meninos pequenos meninos eram soprano eles deixavam de ser soprano de acordo com a
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