
4. Alegres e Gratos (3º. Trim. 2012—I e II Tessalonicenses) 
  
Material bíblico: I Tess. 1:1–10, I Coríntios 13, I Tim. 1:15, Gál. 5:19–23, Dan. 12:2. 
  
Citações 

• A gratidão é a forma mais sublime de oração, pois ela reconhece a presença do bem onde 
quer que brilhe a luz de seus pensamentos gratos. Alan Cohen 

• Seja grato pelo que tem; você acabará tendo mais. Se você se concentrar naquilo que não 
tem, você nunca, jamais, terá o suficiente. Oprah Winfrey 

• Pelo que recebi, que o Senhor me faça verdadeiramente agradecido. E mais 
verdadeiramente grato pelo que não recebi. Storm Jameson 

• Deus tem duas moradas; uma no céu, e outra no coração manso e agradecido. Izaak 

Walton 
• Meu foco agora é a riqueza espiritual, e estou mais envolvido, tenho mais entusiasmo e 

mais alegria do que jamais tive. John Templeton  
• A percepção superior vem devagar, pouco a pouco. A trajetória do crescimento espiritual 

é um curso de aprendizado que dura a vida toda. A experiência de poder espiritual é 
basicamente uma experiência de alegria. M. Scott Peck 

• Este dia e toda sua vida ... são dádivas de Deus para você. Portanto, seja grato e viva 
sempre com alegria! Anônimo 

• A verdadeira alegria é o anelo que temos pelo céu, é o tesouro da alma e, portanto, 
deveria ser depositada em um cofre seguro. E nenhum lugar deste mundo é 
suficientemente seguro para que seja depositada nele. John Donne 

  
Perguntas 
 Qual é a razão da alegria de Paulo? O que aprendemos dela? Sabendo que também 
sofreram por sua fé, como a atitude dos tessalonicenses pode nos ajudar hoje? O que aprendemos 
de Deus e como nos relacionamos com Ele nesses versos? Como podemos ter o coração alegre e 
grato? De que forma isso representa Deus para o universo? 
  
Resumo bíblico 
 Feliz. Agradecido. Grato. Paulo está cheio de alegria expressiva enquanto pensa em seus 
amigos, como está escrito em I Tess. 1:1-10. Que maravilha foi para Paulo ser capaz de escrever: 
“;Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por 
toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de 
acrescentar coisa alguma; pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o 
nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para 
servirdes o Deus vivo e verdadeiro.” I Tess. 1:8, 9. Ele também vividamente afirma a certeza da 
salvação no verso 5, a mesma certeza que ele passou aos crentes de Tessalônica. Quão 
importante é saber que Deus salvou você, está salvando você e há de salvar você! 
 Paulo explica “um caminho sobremodo excelente” que é encontrado no princípio do amor 
em I Cor. 13. Ele expressa seu apreço pelo modo como Deus pessoalmente o salvou, “o pior dos 
pecadores” (I Tim. 1:15). Paulo contrasta os dois modos diferentes de vida em Gál. 5:19-23. 
Nossa esperança está na ressurreição (Dan. 12:2). 
  
Comentário  



 A alegria terrena vira tristeza e desespero muito rápido. Então, não há razão para 
corrermos atrás dos outros só por que sugerem seus próprios jeitos de encontrar a felicidade 
duradoura e o significado da vida. Só há um caminho. O caminho de Deus. E isso é demonstrado 
na vinda de Jesus.  

Quando os anjos cantaram em Belém, eles anunciaram boas novas de grande alegria - 
assim era Jesus. Cristo disse: “Vim para que tenham vida, e vida em abundância” Jo. 10:10 

Quando Jesus pregou na sinagoga de Nazaré, Ele citou Is. 61, que Ele aplicou a Si 
mesmo e que também contém as palavras que o Senhor, através de Jesus, traria “o óleo da 
alegria, em vez de pranto, e uma roupa de louvor, em vez de um espírito de desespero” (Is. 61:3) 

É aí que encontramos a resposta para nossa necessidade de alegria e felicidade reais. 
Somos como o comerciante de pérolas que ficou tão feliz por encontrar a pérola de grande preço, 
que se dispôs a vender todas as outras para que pudesse possuí-la, ou o homem que encontrou 
um tesouro escondido no campo e que, “;em sua alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e 

comprou aquele campo” (Mt. 13:44) 
Há verdadeira felicidade em Jesus. Dispensamos todos os outros modos de buscar a felicidade, 
mas aceitamos a Jesus como nossa alegria. Pois é isso que Deus nos prometeu: “Tu me farás ver 
os caminhos da vida; na Tua presença há plenitude de alegria.” (Ps. 16:11). “A alegria do Senhor 
é sua força” (Nee. 8:10).  “Com alegria, tirarás águas das fontes da salvação” (Is. 12:3). “;E os 
que o Senhor resgatou voltarão e chegarão a Sião, cantando de alegria. É uma alegria eterna que 
ilumina os seus rostos. Serão repletos de gozo e alegria; as penas e as aflições desaparecerão” (Is. 
35:10). 

Estas são promessas de Deus! Pois na felicidade que Deus oferece encontra-se não 
apenas o sentimento, mas o conhecimento certo e seguro de que Ele nos salva para uma 
eternidade cheia de alegria. E que a alegria enviada por Deus comece agora, à medida que o 
aceitemos no nosso coração. Não espere! Aceite a alegria que Deus oferece, aceite a Jesus como 
seu Salvador, confie nEle e encontre a felicidade que sempre tem fugido de você. 
  
Comentários de Ellen White 
 A cada departamento da obra de Deus devem ser trazidas esperança, coragem e alegria, a 
alegria de Cristo. Então, coisas espirituais serão espiritualmente discernidas. A alegria do Senhor 
é tão mais elevada do que qualquer outra alegria quanto a santidade está acima da profanação. 
Ela dá força às faculdades físicas, mentais e espirituais.  {K.C., p. 146} 
 NEle existe gozo que não é incerto e insatisfatório. Se a luz que flui de Jesus chegar a 
você e você a refletir aos outros, você mostrará que tem alegria que é pura, elevada e 
enobrecedora. Por que não deveria a religião de Cristo ser representada como ela realmente é, 
plena de atrativos e poder? Por que não deveríamos apresentar diante do mundo a beleza de 
Cristo? Por que não mostramos que temos um Salvador vivo, que pode caminhar conosco tanto 
nas trevas quanto na luz, e em quem podemos confiar? . . .  {That I may know Him, 142} 
 Nunca estamos ausentes do pensamento de Deus. Deus é nossa alegria e nossa salvação.  
{Mensagens escolhidas, v. 3, p. 338 
 Quando entramos na vida cristã, não mais reclamamos das trevas; pois temos a luz da 
vida e a alegria que Cristo disse que estariam em todos os que permanecem nEle. “Essas coisas 
vos falei, para que o meu gozo pudesse permanecer em vós, e para que o vosso gozo fosse 
pleno.” {Signs of the Times, August 21, 1893} 
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