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Deste caru00e1ter ele sente se convicto de que ele pru00f3prio estu00e1 perfeitamente seguro
Uma casa de alvenaria su00f3lida pode precisar de um pu00e9 de cabra e uma picareta para remover as pedras de seus lugares mas as ferramentas mais fracas
podem desfazer uma tenda u2013 o tabernu00e1culo ao qual paulo se refere no texto e nu00e3o devemos esquecer que ele tinha o ofu00edcio de fabricar tendas
43
Isto reporta u00e0 fragilidade dos nossos corpos nu00f3s nu00e3o somos tu00e3o tolos a ponto de pensar que porque estamos em uma sau00fade robusta hoje temos
necessariamente de viver assim na velhice nu00f3s recentemente tivemos entre nu00f3s abundante evidu00eancia de que aqueles que parecem ser os mais
saudu00e1veis su00e3o muitas vezes os primeiros a serem levados enquanto pessoas du00e9beis permanecem no meio de nu00f3s cujas vidas su00e3o uma
maravilha contu00ednua e uma luta perpu00e9tua quando pensamos da mercadoria fru00e1gil de que nossos corpos su00e3o feitos nu00e3o u00e9 de estranhar que
em breve deveru00e1 ser quebrado
Quando paulo estava escrevendo esta carta tinha muitos sinais sobre ele de que seu corpo seria dissolvido seus muitos trabalhos estavam dizendo isso ele estava
desgastado com a fadiga ele foi gasto no serviu00e7o de seu mestre
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