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A piedade e a santidade possuem toda uma linguagem que lhes u00e9 inerentemente pru00f3pria por exemplo quem pode dizer que jesus u00e9 o senhor ou aba pai
referindo se a deus pai senu00e3o pelo espu00edrito santo
Toda essa linguagem espiritual u00e9 ensinada e aplicada pelo espu00edrito santo somente nos corau00e7u00f5es e mentes daqueles que su00e3o genuinamente
convertidos a cristo
Eles conhecem as promessas da palavra de deus e sabem pelo testemunho de suas pru00f3prias vidas da sua eficu00e1cia e veracidade ao vu00ea las sendo
aplicadas em seu pru00f3prio caru00e1ter transformando sua linguagem em uma linguagem pura e santa que se expressa em louvores e au00e7u00f5es de
grau00e7as a deus
Deus conhece portanto os que su00e3o efetivamente seus pelo simples abrir de suas bocas por sua forma de conversau00e7u00e3o ele os conhece lhes aprova e tem
todo o seu prazer neles pois pelo seu falar comprovam o que habita de fato em suas mentes e corau00e7u00f5es
Mas como estas coisas podem ser vistas naqueles que nu00e3o conhecem a deus que nu00e3o o amam e nu00e3o podem portanto andar em seus caminhos
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