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Como a orau00e7u00e3o u00e9 o combustu00edvel adequado desta chama sagrada por isso devemos usar
todo o nosso cuidado e artifu00edcio para dar u00e0 orau00e7u00e3o todo o seu poder como por esmolas
abnegau00e7u00e3o retiros e as leituras sagradas observando horas de orau00e7u00e3o mudando
improvisando e adequando nossas devou00e7u00f5es u00e0 condiu00e7u00e3o de nossa vida e ao estado
dos nossos corau00e7u00f5es aqueles que tu00eam mais tempo livre parecem ser mais especialmente
chamados a uma observu00e2ncia mais eminente dessas regras sagradas de uma vida devota e aqueles que
pela necessidade de seu estado e nu00e3o atravu00e9s de sua pru00f3pria escolha que tu00eam pouco
tempo para empregar na devou00e7u00e3o devem fazer por esta razu00e3o o melhor uso do pouco que
tu00eam pois este u00e9 o caminho certo de fazer a orau00e7u00e3o produzir uma vida devota
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Sucessu00e3o mais ou menos mesmo nas mentes piedosas deste modo devemos fazer constantemente o estado atual do nosso corau00e7u00e3o o motivo de alguma
petiu00e7u00e3o especu00edfica para deus se estamos na calma prazerosa de doces e suaves sentimentos de amor e alegria em deus devemos entu00e3o oferecer o
tributo de au00e7u00f5es de grau00e7a pela posse de tanta felicidade agradecendo e lhe reconhecendo como sendo o doador de tudo isto se por outro lado nos
sentimos sobrecarregados e oprimidos com ansiedade de espu00edrito e mal estar devemos entu00e3o olhar para deus em atos de humildade confessando nossa
indignidade contando nossos problemas a ele rogando lhe para diminuir o peso das nossas fraquezas e livrar nos de tais sentimentos que se opu00f5em u00e0 pureza
e u00e0 perfeiu00e7u00e3o de nossa alma agora por observarmos isto e atendermos ao estado atual de nossos corau00e7u00f5es adequando algumas de nossas
petiu00e7u00f5es exatamente u00e0 sua necessidade devemos nu00e3o somente estar bem familiarizados com os distu00farbios de nossa alma mas tambu00e9m
ser bem exercitado no mu00e9todo de curu00e1 los
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Embora o espu00edrito de devou00e7u00e3o seja dom de deus e nu00e3o atingu00edvel por qualquer mero poder propriamente nosso todavia u00e9 dado
principalmente e nunca retido para aqueles que por um uso su00e1bio e diligente uso de meios adequados se preparam para a recepu00e7u00e3o do mesmo e u00e9
incru00edvel ver quu00e3o ansiosamente os homens empregam sua sagacidade tempo estudo aplicau00e7u00e3o e exercu00edcio quando alguma coisa se destina a
atender suas intenu00e7u00f5es e desejos em assuntos mundanos e quu00e3o negligentemente e tu00e3o poucos usam sua sagacidade e habilidades para elevar e
aumentar a sua devou00e7u00e3o para corrigir esse comportamento e encher um homem com um espu00edrito bastante contru00e1rio a isto nu00e3o parece haver
nada mais necessu00e1rio do que a nua fu00e9 da verdade do cristianismo para concluir este capu00edtulo devou00c7u00c3o nada mais u00e9 do que certas
apreensu00f5es e afeiu00e7u00f5es corretas para com deus todas as pru00e1ticas portanto que aumentam e melhoram as nossas verdadeiras apreensu00f5es de
deus todas as formas de vida que tendem a nutrir levantar e corrigir nossas afeiu00e7u00f5es sobre ele devem ser contadas como meios de ajuda para nos encher de
devou00e7u00e3o
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