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Ser batizado por ele entretanto ele era o deus e senhor de jou00e3o e este conforme testemunhou afirmou que tinha necessidade de ser batizado por ele e tu00e3o
longe ele estava de invejar os seus discu00edpulos por qualquer honra ou privilu00e9gio mas ao contru00e1rio ele prometeu que fariam coisas ainda maiores quando
ele fosse para junto do pai jo 14 12 este exemplo u00e9 muito apropriado para os lu00edderes especialmente os da igreja para nu00e3o invejarem aqueles que deus
lhes tem dado para lhes auxiliar em seus ministu00e9rios quando veem que eles estu00e3o prosperando nas suas vidas particularmente em progressos espirituais eles
devem seguir o exemplo que lhes foi deixado por cristo
3 o verdadeiro espu00edrito de amor cristu00e3o nos disporu00e1 a nos rendermos u00e0 autoridade destes preceitos e para a influu00eancia dos motivos a que eles
nos obrigam e o espu00edrito de amor nos disporu00e1 diretamente a isto ou por sua tendu00eancia imediata e indiretamente nos conduziru00e1 u00e0 humildade
Primeiro o amor cristu00e3o nos dispu00f5e a atender aos preceitos que prou00edbem a inveja e aos motivos do evangelho contra a inveja por sua pru00f3pria
tendu00eancia imediata a natureza do amor cristu00e3o aos homens estu00e1 diretamente contra a inveja porque o amor nu00e3o inveja mas se alegra com o bem
daqueles que su00e3o amados e seguramente ama a nosso pru00f3ximo nu00e3o nos
136
Dispondo a odiar a sua prosperidade ou a ficar infelizes com o seu bem e tambu00e9m o amor a deus tem uma tendu00eancia direta para nos influenciar a obedecer
os seus mandamentos o fruto natural genuu00edno do amor a deus u00e9 a obediu00eancia e entu00e3o levaru00e1 u00e0 obediu00eancia daqueles mandamentos
que prou00edbem a inveja aos outros e assim o amor a deus nos disporu00e1 a seguir o seu exemplo
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