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Todavia em relau00e7u00e3o a cristo a igreja nu00e3o pode dizer que hu00e1 qualquer espinho no lu00edrio dele na condiu00e7u00e3o de lu00edrio dos vales ao
contru00e1rio ela afirma que ele u00e9 como a macieira entre as u00e1rvores do bosque e que isto se refere u00e0 sua condiu00e7u00e3o entre os seus filhos se
cristo e os crentes su00e3o considerados como u00e1rvores ele u00e9 uma u00e1rvore mais excelente do que eles porque se estu00e3o sendo feitos u00e0 sua
semelhanu00e7a no entanto nu00e3o su00e3o da sua mesma essu00eancia que em relau00e7u00e3o a ele u00e9 somente igual u00e0 do pai e u00e0 do
espu00edrito santo
Por isso a igreja descansa u00e0 sua sombra porque ele mesmo u00e9 o descanso do seu povo e o seu fruto que u00e9 implantado em nu00f3s pelo espu00edrito
santo nu00e3o u00e9 algo duro ou amargo mas doce v 3
Se buscarmos a presenu00e7a de cristo sempre seremos achados em banquetes espirituais e por isso u00e9 dito que a igreja foi introduzida u00e0 sala do banquete
pelo seu amado e a condiu00e7u00e3o em que se encontram estes crentes que estu00e3o participando do banquete espiritual de cristo em sua adorau00e7u00e3o
sempre seru00e1 a de triunfo e exaltau00e7u00e3o porque o senhor estenderu00e1 sobre eles a bandeira estandarte do seu amor pelo qual todo medo u00e9
lanu00e7ado fora porque nos faru00e1 sentir seguros em sua presenu00e7a nu00e3o por causa de fazer prevalecer o seu domu00ednio sobre nu00f3s pela foru00e7a
senu00e3o unicamente pelo seu amor v 4
U201cgrau00e7as poru00e9m a deus que em cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nu00f3s difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento u201d ii
cor 2 14
U201cpois o amor de cristo nos constrange porque julgamos assim se um morreu por todos logo todos morreram u201d ii cor 5 14
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