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Em tudo dai graças.
1 Ts 5.18.

1Ts 5:18: "18 Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus
para vocês em Cristo Jesus."

Efésios 5:20: "dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome
de nosso Senhor Jesus Cristo. " Dando sempre graças. Sem limite de tempo. Por tudo.
Sem limite de extensão. Alguns o restringem às bênçãos mencionadas na epístola, mas
parece-nos melhor aceitá-lo num sentido mais amplo Rm. 8:28: "Sabemos que Deus age
em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de
acordo com o seu propósito."

Vamos ver o que Paulo nos diz enquanto esperar a morte por decapitação. Filemom 1:4-6:
"4 Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, 5
porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. 6
Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento
de todo o bem que temos em Cristo."

Não... ansiosos. Neste ponto Paulo era um verdadeiro exemplo. Mesmo enfrentando a
morte de um martírio 1.20, ele não estava preocupado. Fm 1:20: "Sim, irmão, eu gostaria
de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração
em Cristo!".

A paz divina no coração (7) implica em: 1) Desaparecimento da ansiedade (6). 2)
Florescimento de ações de graça (6). 3) Santificação do pensamento (8). 4) Contentamento
real em todas as circunstâncias (11, 12). 5) Plena confiança no poder de Deus (13).

Sempre podemos encontrar algo para agradecer, e pode haver razões pelas quais
deveríamos agradecer mesmo pelas dispensações que parecem sombrias e franzidas.

Portanto, podemos louvar a Deus por tudo o que acontece conosco sob seu governo. Um
homem deve a ele uma dívida de obrigação por qualquer coisa que o prepare para o céu,
incluindo dias e noites escuras e carrancudas.

Existe algum trato de Deus para com as pessoas que não contemple esse fim? Um homem
é feito para beber o cálice da aflição quando nenhuma gota de misericórdia é misturada. Ele
é sempre visitado com calamidade que de alguma forma não contempla seu próprio bem
temporal ou eterno!

Se pudéssemos ver tudo, deveríamos ver que nunca somos colocados em circunstâncias
em que não há muito pelo que devemos agradecer a Deus.

E quando, em seu balanço entre coisas boas e ruins, uma nuvem parece cobrir nosso
vistas, mas, lembremo-nos das coisas boas sem número que recebemos, e lembre-se



especialmente de que estamos no mundo do amor redentor, e encontraremos o suficiente
para sermos grato a Deus por tudo.

Pois esta é a vontade de Deus – isto é, que você seja grato. É isso que Deus tem o prazer
de exigir que você faça em nome do Senhor Jesus.

Hb 13:15: "15 Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um
sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome."

Em consequência da oferta final de Jesus pelos nossos pecados, temos apenas a
obrigação de oferecer sacrifícios de gratidão e louvor a Deus. 1Pe 2:9: "9 Vocês, porém,
são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para
anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz."

Assim também devemos cuidar dos nossos irmãos na fé, que estão carecendo de socorro,
pois demonstra a nossa gratidão a Deus. Tg 1:27: "27 A religião que Deus, o nosso Pai,
aceita como pura e maculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas
dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo."


