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Realmente nu00e3o conheu00e7o nada mais instrutivo ou mais solenemente impressionante do que isso para ser cristu00e3o nu00e3o su00f3 u00e9 necessu00e1rio
adotar as doutrinas de cristo cumprir com suas ordenanu00e7as observar seus sacramentos associar se u00e0 sua igreja e abrau00e7ar sua causa nu00e3o nem
mesmo se conformar externamente u00e0 sua conduta mas devemos ter sua pru00f3pria mente em nu00f3s o espu00edrito prevalecente e disposiu00e7u00e3o de
sua mente deve ser o nosso tambu00e9m e a menos que o olho do homem veja a imagem de cristo em nosso caru00e1ter e o olho de deus veja a mente de cristo em
nossa alma nu00e3o somos reconhecidos como verdadeiros cristu00e3os
E qual era a mente de cristo quem o descreveru00e1 somente os apu00f3stolos que escreveram sua vida quu00e3o santa era sua mente nem uma sombra do pecado
nem a menor mancha de mal moral passaram por ela para envenenar ou poluir sua imaculada pureza sua mente era o assento da benevolu00eancia mais
inefu00e1vel seu corau00e7u00e3o era o pru00f3prio templo do amor nada malu00e9volo vingativo ou cruel jamais encontrou um lugar lu00e1 todas as suas
au00e7u00f5es palavras e sentimentos eram o funcionamento de um amor incomparu00e1vel sua humildade era
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Vejam meus queridos amigos o que u00e9 a verdadeira religiu00e3o nu00e3o como tive ocasiu00e3o frequente de observar mera igreja ou dissidu00eancia nem
episcopado presbiterianismo independu00eancia metodismo ou batista nem ortodoxia de credo ou magnificu00eancia de cerimu00f4nia nem uma questu00e3o de
governo da igreja ou de organizau00e7u00e3o espiritual nu00e3o nu00e3o a verdadeira religiu00e3o u00e9 ter a mente de cristo alguma vez lhe ocorreu examinar o
pouco que u00e9 dito pelos escritores sagrados sobre a observau00e7u00e3o do su00e1bado e dos sacramentos sobre adorau00e7u00e3o pu00fablica e
cerimu00f4nias religiosas comparado com o que u00e9 dito sobre santidade benevolu00eancia e humildade
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