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Indescritu00edvel ele pode nu00e3o ter a glu00f3ria com que o patriota o heru00f3i ou o mu00e1rtir u00e9 consagrado mas u00e9 adornado em um grau elevado com
as belezas da santidade ele carrega consigo a majestade da gentileza se nu00e3o o domu00ednio da grandeza a luz de seu semblante u00e9 o sol quente sob o qual o
entristecido e aflito espanta sua escuridu00e3o ao se banhar sob os raios de luz deste sol
Suas palavras gentis su00e3o como melodia suave para afugentar os maus pensamentos do seio da melancolia e silenciar com paz os reflexos perturbados da mente
destemperada ao percorrer sua carreira distribuindo as expressu00f5es graciosas e eficientes de seus cumprimentos abenu00e7oando aqueles que estavam prontos
para perecer e motivou as notas tristes do corau00e7u00e3o da viu00fava que eles transformaram em alegria
Quando ele entra inesperadamente na companhia de seus amigos cada rosto aparece como um deleite e parece que uma pessoa benu00e9fica havia vindo entre eles
para abenu00e7ou00e1 los assim quando ele olha ao redor do cu00edrculo com o sorriso de gentileza que tem encontrado um lugar permanente em sua fronte ele
apresenta a mais brilhante semelhanu00e7a que
17
Pode ser encontrada em nosso mundo egou00edsta da entrada do salvador entre seus discu00edpulos quando disse u201cque a paz esteja com vocu00eas embora
ele nu00e3o busque nem deseje algo em troca de seus muitos atos de benevolu00eancia seu espu00edrito gentil recebe de volta em plena maru00e9 as correntes de
consolau00e7u00e3o que haviam diminuu00eddo de seu pru00f3prio corau00e7u00e3o para preencher os canais vazios da felicidade do pru00f3ximo quem pode ser
indelicado com aquele que u00e9 gentil com todos qual corau00e7u00e3o u00e9 tu00e3o duro que mente u00e9 tu00e3o cruel que espu00edrito u00e9 tu00e3o
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