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15 o corau00e7u00e3o do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos su00e1bios busca conhecimento aqueles que su00e3o prudentes buscaru00e3o o
conhecimento aplicando os seus ouvidos e corau00e7u00e3o para a busca do mesmo os ouvidos para recepcionarem a verdade e o corau00e7u00e3o para misturar a
fu00e9 com o que ouvem de forma que se torne aplicu00e1vel u00e0s suas vidas aqueles que su00e3o prudentes nunca acham que tu00eam prudu00eancia e
grau00e7a suficientes por isso sempre procuraru00e3o aumentu00e1 las por uma melhoria do seu conhecimento das coisas relativas ao reino de deus deus tem
prometido dar sabedoria u00e0queles que a pedirem com fu00e9 e a buscarem de todo o seu corau00e7u00e3o pois tem prazer em fazu00ea lo pois o resultado
u00e9 que mais se veru00e1 a sua vontade sendo feita por aqueles que o amam u201cbuscai e achareis u201d jesus nos tem prometido e isto nu00e3o pode falhar
porque u00e9 fiel em cumprir o que prometeu
30
16 o presente do homem alarga lhe o caminho e leva o u00e0 presenu00e7a dos grandes este provu00e9rbio nu00e3o u00e9 um incentivo u00e0 pru00e1tica aqui
assinalada mas a afirmau00e7u00e3o de uma realidade que u00e9 comum ocorrer no mundo revela tambu00e9m quu00e3o corrompida u00e9 a natureza humana
que se deixa subornar por dinheiro ou outros bens e favores para dar acesso u00e0 presenu00e7a de autoridades aqueles que o pleiteiam e nu00e3o conseguiriam
uma audiu00eancia a nu00e3o ser pelo expediente de subornar seus assessores isto muitas vezes corrompe a justiu00e7a pois se o fim da audiu00eancia u00e9 o de
fugir das penas da lei u00e9 bom lembrar que aquele que comprou a lei pode facilmente vendu00ea la
31
17 o que primeiro comeu00e7a o seu pleito parece justo atu00e9 que vem o outro e o examina nu00e3o u00e9 bom dar pleno apoio ao pleito apresentado por
alguu00e9m ainda que pareu00e7a justo atu00e9 que se ouu00e7a tambu00e9m a versu00e3o da outra parte envolvida ou interessada especialmente aqueles que
estu00e3o encarregados de promover a justiu00e7a pu00fablica devem seguir este princu00edpio proverbial para nu00e3o serem parciais e injustos em suas
decisu00f5es na verdade hu00e1 pleitos que sequer devem ser ouvidos quando se percebe que hu00e1 fortes indu00edcios de sua falsidade ou impertinu00eancia de
modo que convu00e9m a todos ter um ouvido bom com o qual ouvimos e atendemos o que parece ser justo e um ouvido surdo com o qual deixamos de registrar as
coisas que sequer su00e3o dignas de serem ouvidas
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