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Alguns prejudicam outros nas suas propriedades por injustiu00e7a e desonestidade nos procedimentos deles sendo fraudulentos e enganosos para com eles ou pelo
menos levando os a agir u00e0s escuras e tirando proveito da ignoru00e2ncia deles ou lhes oprimindo tirando proveito das suas necessidades ou por deslealdade para
com eles nu00e3o cumprindo as suas promessas e compromissos ou retendo o que u00e9 devido ao seu pru00f3ximo negando se a pagar du00edvidas
contrau00eddas e alu00e9m destes hu00e1 muitos outros modos pelos quais os homens prejudicam se mutuamente nos seus procedimentos
Alguns difamam o bom nome de outros falando mal deles pelas costas nenhum dano u00e9 mais comum e nenhuma iniquidade mais frequente ou profunda do que
isto outros modos de difamar su00e3o abundantes mas o tamanho do dano causado pelo falar mal de outros u00e9 alu00e9m da conta alguns prejudicam outros
espalhando falsos relatu00f3rios sobre eles a vulgar fofoca ou mexerico ou os caluniando cruelmente outros sem dizer aquilo que u00e9 diretamente falso distorcem
grandemente as coisas enquanto pintam o seu pru00f3ximo nas piores cores exagerando as suas faltas e falando deles de uma maneira injusta muito prejuu00edzo
u00e9 causado entre amigos por julgamentos descaridosos de terceiros
72
As pessoas podem prejudicar grandemente outros atravu00e9s dos seus pensamentos por entreterem pensamentos injustos e maus de baixa estima em
relau00e7u00e3o a eles alguns su00e3o profunda e continuamente prejudiciais pelo desprezo que habitualmente abrigam em seus corau00e7u00f5es pensando o pior
que podem do seu pru00f3ximo e assim as suas lu00ednguas su00e3o apenas o mau instrumento que usam para expressar os seus maus pensamentos e sentimentos
da alma e u00e9 por isso que a bu00edblia compara a lu00edngua a um au00e7oite ju00f3 5 21 e tambu00e9m como se a pessoa que assim peca fosse algum tipo de
serpente venenosa cuja mordida causa a morte sl 140 3
U00c0s vezes os homens prejudicam outros no tratamento e au00e7u00f5es que lhes fazem se estu00e3o investidos de autoridade nu00e3o u00e9 incomum que
abusem dela agindo tiranicamente alguns suportam inju00farias por causa de um espu00edrito muito egou00edsta que nu00e3o tem nenhuma considerau00e7u00e3o
para com eles outros tu00eam que suportar as manifestau00e7u00e3o de um espu00edrito muito arrogante e orgulhoso que pensam ser mais excelentes do que todos
os demais isto geralmente aparece na conversau00e7u00e3o e au00e7u00f5es deles e pouco se importam com aqueles que su00e3o feridos por eles alguns tu00eam
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