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PRINCÍPIOS DA GRATIDÃO 
“E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em 

vossos corações, e sede agradecidos.” Colossenses 3:15. 
Quanto mais se desenvolver e se colocar numa atitude de gratidão, mais atrairá 

situações pelas quais ser grato. Como alguém escreveu alhures: “Tenho duas opções: Revoltar-
me, blasfemar e brigar com Deus e o mundo por minha situação e pelas coisas que não tenho, 
ou numa introspecção ser grato pelo que tenho, estar vivo e poder de alguma forma ser útil a 
alguém.” 

 Estar feliz nem sempre significa estar grato, como diz o Sagrado Livro: “A sanguessuga 
tem duas filhas: Dá. Dá. Há três coisas que nunca se fartam; sim, quatro que nunca dizem: 
Basta; o Seol, a madre estéril, a Terra que não se farta d’água, e o fogo que nunca diz: Basta. 
(Provérbios 30:15 e 16)  e “Quem ama o dinheiro não se farta de dinheiro; nem o que ama a 
riqueza se fartará do ganho; também isso é vaidade.” (Eclesiastes 5:10). Mas com toda 
certeza, que desenvolve uma atitude de gratidão diante da vida, seja ela qual for, terá sempre 
uma atitude alegre e feliz, encontrando uma solução diante de qualquer situação. 

Atitudes de gratidão diante da vida eliminam atitudes críticas e ajuizadas contra o 
próximo, antes pelo contrário, desenvolve a solidariedade: “Alegrai-vos com os que se 
alegram e chorai com os que choram.” Romanos 12:15. Elimina atitudes vingativas e 
malfazejas contra qualquer desafeto que, em nível irracional, venha a causar algum dano. “Pai, 
perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem.” Lucas 23:34. Rancor, ódio, vingança, inveja, 
ciúmes, porfias (contendas, falar mal de..), todos são subprodutos da irracionalidade; 
enquanto os subprodutos da harmonia interior são: amor, gozo, paz, longanimidade, 
benignidade,bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. (Gálatas 5:19 a 23). 

 A gratidão necessariamente  produz retribuição, como bem o disse Paulo, o apóstolo: 
“Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber.”(Atos 20:35c). Se cada ser humano fizer 
uma honesta autocrítica, nitidamente saltará aos olhos que muito mais recebe do que dá. 
“Como saiu do ventre de sua mãe, assim também se irá, nu como veio; e nada tomará do seu 
trabalho, que possa levar na mão.” Eclesiastes 5:15. É muito fácil superestimar conquistas 
pessoais e não dar valor às graciosidades que a existência (pela qual nada pagamos) através de 
“n’s” meios fez chegar até nós. Nesse quesito retribuição, não basta dizer ‘sou grato’, mostre. 
Não basta prometer, faça. Quem ama prova. Deus provou! Romanos 
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