Conta as Bençãos!
Introdução

“

Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. • Filipenses 4.11 •

“

Semana 21/02 a 27/02 • Desafio da semana: Agradecer a Deus por cada presente cotidiano

No texto anterior tratamos sobre a ansiedade e como Deus deseja nos tornar livres desse sentimento. Um dos desdobramentos
de experimentar a santidade vencendo o medo e a idolatria pelo futuro é estar contente, ou seja, satisfeito e feliz, com a
providência do Senhor até aqui em nossas vidas. Uma vez um homem contou que aprendeu a praticar corridas na praia e a
participar de maratonas não para competir, mas para aproveitar a paisagem. De tanto desejar um tempo incerto, o futuro,
deixamos de aproveitar o que ganhamos até aqui. Como podemos começar a reverter essa situação?

CONTENTAMENTO É UM APRENDIZADO
A inclinação natural do homem é sempre reclamar e imaginar formas de “fugir” da sua vida atual. Pensar em outro emprego,
outras ocupações, outro cônjuge e outras igrejas são apenas alguns males ocasionados por isso. Parece que nada está do jeito
imaginado e, por isso, a necessidade de novas experiências. No entanto, devemos ficar atentos para as nossas murmurações e nos
exercitarmos a substituir esses pensamentos pelos de gratidão “porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele
eternamente, amém” (Rm 11.36).

VIVER CONTENTE É UMA ESCOLHA
Existe um ditado popular chamado de síndrome de Gabriela: “Eu nasci assim, vou ser sempre assim”. Muitas pessoas se acomodam
com uma “fama” de mal-humorada, por exemplo. No entanto, podemos decidir mudar nossos sentimentos e mortificar nossas
inclinações. O contentamento é um aprendizado quando começa com uma busca por santificar essas ideias erradas. A partir de
hoje posso escolher ser contente com a atual providência de Deus e rejeitar o pensamento carnal porque vivo por meio do Espírito
Santo, “Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são segundo o Espírito para as coisas do
Espírito” (Rm 8.5).

CONTENTAMENTO NÃO É ACOMODAÇÃO
Uma aplicação errada do contentamento é se acomodar com a vida e não buscar crescer em todos os aspectos. Isso é diferente de
descansar. Podemos descansar no cuidado de Deus, ser grato pelo que temos e ainda assim buscar crescimento sem idolatrar o
futuro. Nesse sentido, vale usar outro ditado popular, dessa vez, correto: “o futuro a Deus pertence”. Melhor ainda é ler o texto que
afirma “Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o
fim que esperais” (Jr 29.11).

CONCLUSÃO
Muitas pessoas se esqueceram de alguns hinos que fizeram parte de nossa tradição. No entanto, vale a pena relembrar os versos
do hino do cantor cristão “Conta as Bênçãos”, abaixo, para concluir a nossa reflexão:
“Se da vida as vagas procelosas são,
Se com desalento julgas tudo vão
Conta as muitas bênçãos, dize-as duma vez,
Hás de ver surpreso quanto Deus já fez.
Conta as bênçãos, conta quantas são.
Recebidas da divina mão.
Uma a uma, dize-as de uma vez,
Hás de ver surpreso quanto Deus já fez”

