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A cura deste pecado estu00e1 em nos compararmos com deus que u00e9 infinitamente mais elevado do que nu00f3s e assim seremos mantidos em humildade ao nos
compararmos com outros vendo que por mais que um homem seja quem for possa ser ou ter neste mundo comparado com o que deus u00e9 e possui ele u00e9
menos do que uma gota que cai de um balde e assim estaremos guardados por conseguinte do pecado da cobiu00e7a por pensar que seremos felizes se tivermos ou
formos mais do que a pessoa que invejamos u00e9 ou possui
Na parte final deste vigu00e9simo capu00edtulo estu00e1 registrado que deus argumentou contra a idolatria do povo visto que lhes havia falado dos cu00e9us 20 22
23 e os u00eddolos tu00eam boca e nu00e3o falam mas o deus de israel falou com eles e nu00e3o viram nenhuma aparu00eancia e isto seria portanto suficiente para
desencoraju00e1 los a tentarem representu00e1 lo sobre qualquer tipo de forma que acabaria por configurar uma adorau00e7u00e3o a outros deuses pois que deus
que u00e9 espu00edrito nu00e3o pode ser representado por imagens fabricadas pelos homens ou atu00e9 mesmo pelos anjos
O u00eddolo jamais seru00e1 o pru00f3prio deus que u00e9 vivo e u00e9 o criador dos cu00e9us e da terra e de tudo que neles hu00e1
189
Desta forma o u00eddolo seria mais uma criatura nu00e3o de deus mas do homem pois somente deus u00e9 criador pois tudo o mais que existe quer nos cu00e9us
quer na terra u00e9 fruto do seu trabalho de criau00e7u00e3o
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