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Como paulo havia sido preparado e aprovado por deus para que o evangelho lhe fosse confiado nu00e3o realizaria o seu ministu00e9rio como de fato nu00e3o
realizou para agradar a homens mas a deus que pu00f5e antes u00e0 prova os corau00e7u00f5es dos seus ministros como havia feito com abrau00e3o e com
moisu00e9s no passado para que possamos saber que realmente estamos fazendo a sua obra nu00e3o por interesse pru00f3prio ou de outros mas em estrita
obediu00eancia ao que ele nos tem ordenado e para a sua exclusiva glu00f3ria
Deste modo a exortau00e7u00e3o de paulo aos homens para que se arrependessem e cressem em cristo e para que abandonassem o pecado se voltando para deus
nu00e3o podia proceder de erro nem de imundu00edcia e nem era feita com dolo isto u00e9 com a intenu00e7u00e3o de enganar e iludir as pessoas ao contru00e1rio
era para conduzi las u00e0 verdade que estu00e1 em cristo jesus v 3 4
O apu00f3stolo nu00e3o estava se justificando com os tessalonicenses nem mesmo se desculpando ao lhes falar desta maneira mas estava lhes trazendo u00e0
lembranu00e7a que nu00e3o somente a palavra que havia pregado mas o modo de vida na verdade que demonstrou no seu pru00f3prio viver eram completamente
fidedignos segundo a vontade de deus e de inteira aceitau00e7u00e3o de modo que jamais deveriam se desviar das coisas que haviam aprendido
Os pregadores do evangelho que desejarem ser como paulo devem ser seus imitadores quanto aos seus motivos no ministu00e9rio que devem estar corretos como se
encontravam no apu00f3stolo porque disse aos tessalonicenses que nunca havia usado de palavras lisonjeiras e nem havia agido com intuitos gananciosos e que deus
era testemunha disto
Que nunca havia buscado glu00f3ria de homens nem dos tessalonicenses ou de quaisquer outros embora pudesse na condiu00e7u00e3o de apu00f3stolo de cristo
exigir que se encarregassem totalmente do seu cuidado coisa que no entanto nu00e3o fez porque nu00e3o desejava ser um peso para eles ao contru00e1rio estava
disposto a se gastar inteiramente por amor a eles lhes servindo qual ama que cuida dos seus filhos v 5 a 7 sendo brando e nu00e3o u00e1spero e rigoroso
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