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Conselheiros financeiros aconselham a jovens atu00e9 mesmo em universidades que o caminho mais ru00e1pido para o enriquecimento u00e9 o uso da pru00e1tica
desonesta trapaceira e enganosa
O mundo u00e9 um palco em que se multiplicam os exemplos daqueles que pretendendo enriquecer caminham pelas estradas da pru00e1tica ilu00edcita
Atu00e9 mesmo no meio mu00e9dico tratamentos e cirurgias desnecessu00e1rios su00e3o feitos com o simples fim de se auferir vantagem financeira
A bu00edblia vu00ea portanto tudo isso como um fato consumado como uma realidade ligada u00e0 natureza humana e nu00e3o hu00e1 qualquer rubor ou surpresa
no escritor bu00edblico ao narrar esta condiu00e7u00e3o cau00edda da rau00e7a humana no pecado
Nem tenta como alguns fazem no mundo estabelecer simpu00f3sios estudos penas e recompensas para pelo menos minimizar a pru00e1tica da desonestidade nos
negu00f3cios em todas as u00e1reas que possam ser consideradas pois sabe que este u00e9 um mal para o qual nu00e3o hu00e1 cura por meio de expedientes
humanos nem mesmo pelo simples conhecimento da letra da palavra de deus mas por uma real conversu00e3o do corau00e7u00e3o transformando se o homem de
pecador inimigo e rebelde contra a vontade de deus em santo que ame e pratique sua vontade nu00e3o por obrigau00e7u00e3o mas por uma nova
disposiu00e7u00e3o e hu00e1bitos implantados em sua nova natureza
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