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Ele esteve como homem debaixo da lei e tudo cumpriu perfeitamente para que em sua perfeiu00e7u00e3o de obediu00eancia em tudo o que padeceu e sofreu
pudesse se tornar o autor e consumador da nossa eterna salvau00e7u00e3o
Aqui nu00f3s o vemos pagando o imposto que era cobrado de todo cidadu00e3o judeu
Ele sendo o filho do deus vivo sendo deus com o pai e o espu00edrito santo estava isento de pagar tributos senu00e3o tem o privilu00e9gio de receber tributos de
honra e louvor de tudo que criou quer na terra quer nos cu00e9us
Todavia em razu00e3o do estado da sua humilhau00e7u00e3o enquanto esteve na terra em carne para a nossa justificau00e7u00e3o viveu como um cidadu00e3o
como qualquer outro e se sujeitou u00e0s autoridades no que deviam ser obedecidas sem trazer qualquer transtorno u00e0 ordem civil
No modo como ele proveu o dinheiro necessu00e1rio para pagar o tributo deve ser destacada nu00e3o apenas o milagre que foi realizado demonstrando o seu poder
atu00e9 mesmo sobre as criaturas do mar porque foi ordenado a um peixe que apanhasse uma moeda que se achava perdida no fundo do mar e que viesse na
direu00e7u00e3o de pedro para ser apanhado por ele como tambu00e9m podemos inferir que nosso senhor vivia de modo completamente despojado sem dispor de
qualquer reserva de dinheiro porque deu a seus discu00edpulos o testemunho pru00e1tico de uma vida inteiramente dependente da providu00eancia de deus
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