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Em primeiro lugar as pessoas podem fazer o bem u00e0s almas de outros por que isto u00e9 o modo mais excelente de se fazer o bem os homens podem ser e
frequentemente su00e3o os instrumentos do bem espiritual e eterno para outros nu00f3s podemos fazer bem u00e0s almas de outros suportando dores para instruir
pessoas que desconhecem a vontade e plano de deus para elas e conduzi las ao conhecimento da verdade e aconselhando e advertindo outros e mobilizando os ao
seu dever e a um completo zelo para o pru00f3prio bem estar das suas almas e tambu00e9m para reprovau00e7u00e3o cristu00e3 daqueles que podem estar fora do
modo em que deveriam andar na presenu00e7a de deus tal exemplo tem que acompanhar os outros meios de fazer bem u00e0s almas dos homens como instruir
aconselhar advertir e reprovar e tudo que for necessu00e1rio para lhes dar foru00e7a e vigor tambu00e9m podemos fazer bem a outros em relau00e7u00e3o u00e0s
coisas externas deste mundo podemos ajudar outros nas suas dificuldades e calamidades externas e hu00e1 vu00e1rios tipos de calamidades temporais pelas quais o
gu00eanero humano u00e9 responsu00e1vel muitos tu00eam fome ou sede ou su00e3o forasteiros ou estu00e3o nus ou doentes ou em prisu00e3o mateus 25 35 36
ou com algum outro tipo de sofrimento e podemos ajudu00e1 los nu00f3s podemos fazer bem a outros ajudando os a construir um bom nome promovendo a estima
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E aceitau00e7u00e3o deles entre os homens ou fazendo qualquer coisa que verdadeiramente possa aumentar o seu conforto e a sua felicidade fazendo o bem
externamente a eles deste modo nu00f3s teremos uma maior vantagem para fazer o bem u00e0s suas almas porque quando as nossas instruu00e7u00f5es
deliberau00e7u00f5es advertu00eancias e bons exemplos su00e3o acompanhados com tal bondade externa esta tende a abrir o caminho para o espiritual e pode
conduzir tais pessoas a apreciarem nossos esforu00e7os quando nu00f3s buscamos o seu bem espiritual nu00f3s devemos fazer o bem tanto ao bom quanto ao mau e
devemos fazer isto como imitadores de nosso pai divino porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos mt 5 43 45 ainda em i
coru00edntios 13 4 se afirma que o amor nu00e3o arde em ciu00fames a inveja pode ser definida como um espu00edrito de descontentamento com e em
oposiu00e7u00e3o u00e0 prosperidade e felicidade de outros comparando a com a nossa prosperidade e felicidade a coisa u00e0 qual a pessoa invejosa u00e9 oposta
e antipatiza u00e9 a superioridade comparativa do estado de honra ou prosperidade ou felicidade que outros possam desfrutar maior do que a que ele possui a inveja
u00e9 uma disposiu00e7u00e3o natural dos homens que amam ser superiores e esta disposiu00e7u00e3o u00e9
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Atingida diretamente quando veem outros acima deles tal u00e9 o espu00edrito da inveja que as pessoas se aborrecem nu00e3o somente com o fato de outros
estarem acima ou no mesmo nu00edvel que o deles mas tambu00e9m quando estu00e3o chegando pru00f3ximo porque o desejo de ser distinguido em prosperidade
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