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Os efeitos da mansidu00e3o
Os efeitos da mansidu00e3o su00e3o
1 um ser adequado de modo que u00e9 uma tarefa fu00e1cil e agradu00e1vel interagir com a pessoa mansa uma pessoa mansa u00e9 amada por todos os que
amam o bem e contanto que sua disposiu00e7u00e3o seja de tal ordem ele nu00e3o vai ser odiado por qualquer pessoa mesmo que possa ser ridicularizado por
alguns como tendo um espu00edrito vil e desprezu00edvel ele nu00e3o teru00e1 tanta oposiu00e7u00e3o quanto os outros por nu00e3o se intrometer em disputas e
dissensu00f5es e vai atu00e9 mesmo encontrar entre as pessoas do mundo aqueles que o defendam as pessoas vu00e3o achar sua companhia agradu00e1vel e
depois de terem se retirado o companheirismo que tiveram com ele vai fazer alguma impressu00e3o sobre o seu corau00e7u00e3o convencendo os de que ele u00e9
uma pessoa piedosa enquanto eles pru00f3prios nu00e3o su00e3o eles vu00e3o assim tornar se desejosos de serem como ele
2 a renu00fancia de seus direitos uma pessoa mansa u00e9 uma pessoa su00e1bia sua sabedoria u00e9 de uma natureza du00f3cil e ela nu00e3o u00e9
estu00fapida nem insensu00edvel ela pode realmente julgar o que u00e9 certo e u00e9 capaz de ficar de pu00e9 por seus direitos ele vai fazer isso se esta for a
vontade de deus e ele tem a obrigau00e7u00e3o de fazu00ea lo no entanto faz isso com seriedade tranquila liberdade e em uma nobre forma sempre de tal maneira
que sua mansidu00e3o brilhe se no entanto existem
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