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Apagasse as suas transgressu00f5es por meio da manifestau00e7u00e3o de tal benignidade e misericu00f3rdia
Ele pediu alu00e9m disso que o senhor o lavasse completamente da sua iniquidade e que o purificasse do seu pecado
Porque ele conhecia agora a profundidade do seu pecado porque este estivera sempre diante dele e foi um pecado contra deus porque era uma ofensa contra as suas
leis relativas ao adultu00e9rio e ao homicu00eddio de modo que deus seria justo no que julgasse contra ele que havia agido como um malfeitor
Ele nu00e3o tinha como se justificar diante do senhor e nu00e3o havia nada que pudesse desculpu00e1 lo perante ele pelos seus atos porque como todo homem era
pecador concebido em pecado desde o ventre de sua mu00e3e
Mas deus se compraz na verdade no u00edntimo e no recu00f4ndito lhe fez conhecer a sabedoria porque sondou o seu corau00e7u00e3o e por meio do profeta
natu00e3 revelou o que ele havia ocultado a seus pru00f3prios olhos pensando que tinha direito de fazer tais coisas por causa da autoridade que tinha como rei
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