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E virando do passado para o presente qual espu00edrito vocu00ea acha que existe agora no seu corau00e7u00e3o vocu
corau00e7u00e3o contra este ou aquele homem que vocu00ea vu00ea sentado com vocu00ea na igreja no
dia do senhor a prosperidade deles faz com que haja incu00f4modo na sua vida e este mesmo espu00edrito
nu00e3o o leva frequentemente a pensar mal ou falar com desprezo ou descortesia ou severidade quando se
refere u00e0queles que su00e3o superiores a vocu00ea em prosperidade e os que estu00e3o em
prosperidade mais elevada devem tambu00e9m se perguntar se isto nu00e3o lhes traz um sentimento
maligno de felicidade comparativa em relau00e7u00e3o u00e0queles que su00e3o menos pru00f3speros do
que eles se u00e9 este o seu caso isto nu00e3o lhe du00e1 uma
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1 deveru00edamos nos examinar constantemente para ver se nu00f3s estamos em qualquer grau debaixo da influu00eancia de um espu00edrito invejoso devemos
nos examinar quanto ao tempo passado analisando o nosso comportamento passado entre os homens muitos de nu00f3s fomos durante muito tempo antes mesmo da
nossa conversu00e3o a cristo pessoas muito pobres em relau00e7u00e3o aos nossos vizinhos e conjunto da sociedade em que vivu00edamos e nu00f3s vimos outros
em prosperidade e prosperando nos seus trabalhos mais do que nu00f3s mesmos eles tiveram mais do mundo e possuu00edram maiores bens e viveram em maior
facilidade e em circunstu00e2ncias muito mais honradas do que nu00f3s desfrutamos e talvez alguns que dantes eram menos pru00f3speros e honrados do que
nu00f3s nos ultrapassaram com o avanu00e7ar do tempo enquanto nu00f3s fomos deixados para tru00e1s certamente nu00f3s vimos frequentemente outros
abundando em tudo aquilo que o mundo estima como sendo de grande valor enquanto nu00f3s fomos comparativamente destituu00eddos destas coisas e agora nos
indaguemos como estas coisas nos afetaram e qual foi o nosso comportamento nestas circunstu00e2ncias e atu00e9
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Mesmo qual u00e9 a influu00eancia que tudo isto registrou em nossas almas de modo que ficaram marcas e complexos de inferioridade e amarguras e ressentimentos
contra a prosperidade de outros e nu00e3o houve no passado muita intranquilidade descontentamento e sentimento incu00f4modo e um desejo de ver aqueles que
eram pru00f3speros derrubados nu00f3s nu00e3o ficamos alegres de ouvir falar de qualquer coisa relativa u00e0 desvantagem deles como nu00f3s olhamos para
tru00e1s ao passado e nos permitirmos ainda ter um espu00edrito invejoso no presente e muitas vezes nu00e3o tu00eam os nossos corau00e7u00f5es queimado com
este maligno sentimento de inveja
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