
O QUE SIGNIFICA SER GRATO

INTRODUÇÃO
Olá! Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém! Você que
nos assiste e nos acompanha seja muito bem vindo, você está no
Canal Beit Sêfer Escola Bíblica à distância. Disse um grande pensador “a gratidão são
as moedas de prata com que se resgatam os débitos da alma”. Gratidão é uma
expressão de reconhecimento, de honra, de valorização de alguém que promoveu
algo que, de alguma forma, contribuiu para o seu benefício. No dicionário, a palavra
gratidão é traduzida como o “sentimento de se considerar agradecido à outra pessoa
por um favor ou benefício recebido; reconhecimento”. Grato, por sua vez, é aquele
que “mostra com palavras e atitudes que sabe dar valor ao favor ou benefício
recebido”. William J. Cameron escreveu que: “Um coração agradecido está em festa
contínua”.
Por incrível que pareça existem na Bíblia mais demonstração de fé do que gratidão.
Porém ao longo das Escrituras Sagradas, somos exortados a estarmos em
permanente atitude de gratidão a Deus. Naturalmente que nada há de mais
eloquente testemunho de humildade que um gesto de gratidão, quando a pessoa
reconhece os seus limites, a graça e os poderes ilimitados do Criador.

Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:18 - “Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de
Deus em Cristo Jesus para convosco”.

DESENVOLVIMENTO
O apóstolo Paulo nos mostra o segredo da gratidão ao escrever a igreja em
Tessalônica. Ele nos diz que devemos dar graças a Deus por todas as coisas. Esta
atitude torna a vida mais real, glorifica e agrada a Deus, ilumina a mente para o
serviço, produz no crente desejo de servir, torna-o mais útil e o leva ser submisso em
tudo.
Você já se perguntou: Por que devemos agradecer continuamente a Deus? Por que
devemos obedecer a este mandamento da Palavra de Deus? Por que ao invés de
agradecer nós continuamos a reclamar? Há um grande contraste entre gratidão e a
ingratidão. O ingrato tem como característica a qualidade de não reconhecer o bem
que lhe foi oferecido nem a ajuda que lhe foi concedida, na verdade o ingrato tem
memória curta.
O Alcorão em suas páginas registra que: “A gratidão é o maior de todos os
mandamentos”. “De todas as motivações religiosas, a gratidão é a mais forte”. Quero



convidar você a adotar uma atitude de gratidão a partir deste momento na sua vida,
mas antes vamos ver algumas ações práticas que você precisa desenvolver para ser
grato:

Em primeiro lugar, ser grato significa...

1. RECONHECER O FAVOR DE DEUS
Gratidão é o reconhecimento por favores recebidos. Paulo nos diz em tudo daí
graças. Ele mais do que ninguém sabia o que era dar graças a Deus, pois havia
recebido o perdão de Deus, pelas realizações do seu ministério e livramentos da
morte. Deus nos tem dado tanto, tem abençoado tanto a nossa vida, com favores e
alguns deles imerecidos. Tudo o que você fizer será pouco para dizer a Deus o
quanto Ele tem sido bom.
Ser grato na verdade significa reconhecer como diz o apóstolo Paulo, que todas as
coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo
o Seu propósito (Rm 8:28). Por isso você deve ser grato porque: a) Em Cristo você se
torna filho amado de um Pai Eterno; b) Ele nunca nos abandona e nos dá esperança;
c) Ele nos provê de todas as coisas que você necessita; d) Ele realiza os sonhos dos
que se deleitam n´Ele.
Ilustração: Certa mulher muito pobre fez por enviar o seu filho à Universidade.
Quando estava para graduar-se o moço escreveu uma carta à mãe pedindo-lhe que
ela fosse assistir a sua formatura. A mãe, porém, disse-lhe que não podia ir, porque
tinha um só vestido e bastante velho. O filho lhe assegurou que quanto ao vestido
velho não se importasse. O que queria é que ela estivesse presente. Por fim a
senhora fez a viagem. No dia da entrega do diploma, o jovem entrou no salão nobre
com sua mãe e a colocou num lugar dos mais destacados. Muito surpreendeu a anciã,
quando soube que seu filho era o melhor aluno da turma. Quando recebeu o prêmio,
desceu do palco e, à frente do público, beijou a mãe e disse-lhe: Toma, mamãe, este
prêmio é seu. Se não tivesse sido você, eu jamais o teria recebido.
Alguém disse que: “A gratidão é a necessidade da vida; é o amor olhando o passado”.
Quem agradece pratica a humildade em reconhecer sua dependência de outras
pessoas e sobretudo de Deus o criador e sustentador de tudo e de todas as coisas.

Em segundo lugar, ser grato significa...

2. CRER NA PROVISÃO SOBRENTURAL DE DEUS



O Senhor nos chama simplesmente a sermos gratos, pois é uma virtude cristã
maravilhosa, mas o fator significativo acerca deste manda-mento é a expressão
"em todas as circunstâncias". Pois apesar de Deus querer o melhor para nós, nem
sempre vamos vivenciar momentos bons. Por isso “dar graças em tudo”, abrange não
somente momentos de alegria, saúde e ganho, mas também de tristeza, doença e na
perda. Você deve ser grato pela provisão de Deus, pois Sua bondade e amor,
sempre estarão com você mesmo quando estes não parecerem tão visíveis, mesmo
quando se sentir sozinho.
Desta forma é imprescindível ter fé em Deus, pois isso faz toda a diferença. Fé é crer
no impossível, por isso quando você agradece, reconhece que o impossível pode se
tornar possível. Quem agradece acredita que Deus pode, acredita no sobrenatural!
Observe o testemunho de Jó, apesar de sua depressão, angústia e perda em todos
os sentidos. Jó pela fé no Criador viu além da dor e do sofrimento e reconheceu o
sobrenatural agir de Deus em tudo. As mais lindas declarações sobre a eternidade
de Deus, o poder de Deus vem da escrita de Jó. Nos capítulos 39 a 41, Deus se revela
a Jó. Ele lhe mostra sua grandeza e poder. Então responde Jó ao que ouviu: “Sei que
podes fazer todas as coisas; nenhum dos teus planos pode ser frustrado”.
Que fé no sobrenatural de Deus podemos ver neste homem. Essa é uma expressão
de fé que cura por dentro. É um coração agradecido e não lamentador que sai do
atoleiro do pessimismo, que encontra cura, para a depressão, que vence o
desapontamento. W. B. Selbie disse: “Nada conserva tão perto de Deus o homem
como senso de obrigação que deve a Ele”.
Você consegue ver a mão de Deus em tudo que lhe aconteceu até o dia de hoje?
Sem não consegue, desenvolva um coração que crê na ação constante de Deus, tire
os olhos de você e os projete n´Ele. Quando agradeço consigo ver além do material.
Além do presente. Vejo o porvir, a eternidade, vejo o imortal, encontro Deus. Disse
alguém que: “um simples pensamento de agradecimento aos céus, figura como uma
oração perfeita”.

Em terceiro lugar, ser grato significa...

3. ESTAR ABERTO A VONTADE DE DEUS
Thomas A. Kempis disse: “Sê, pois, agradecido pelo mínimo benefício e tornar-te-ás
digno de receber bênçãos maiores”. Enquanto a gratidão abre portas, a ingratidão
fecha portas já dantes abertas. O ingrato é mesquinho e fere sentimentos, o grato
não.



Olhe para a Bíblia e veja o clássico exemplo de ingratidão. Certa feita Jesus curou
dez leprosos. Isto não era algo comum, pois essa era uma doença incurável,
contagiosa e que deixava a pessoa distante dos outros, separados da sociedade.
Jesus quebra todos os regulamentos, se aproxima deles e cura aqueles homens. De
todos os dez leprosos, somente um voltou para agradecer, e os outros nove seguiram
seus caminhos, como se nada tivessem acontecido. Você conhece o fim dessa história?
O que voltou para agradecer recebeu também a salvação do Senhor. Disse Jesus: “Vai
a tua fé te salvou”. Quem agradece abre novas portas de bênçãos sobre sua vida.
Veja que as pessoas normalmente reclamam de tudo, mas não conseguem
reconhecer o que receberam e conquistaram. Na verdade, somos comumente
tentados a perceber apenas as dificuldades das circunstâncias, a olhar para as lutas
que não conseguimos vencer, ou mesmo para os sonhos que ainda não se realizaram.
A gratidão ao contrário conduz o homem a uma compreensão humilde e sincera a
respeito de si mesmo, de seu Deus, dos dons que recebeu de Deus, e de sua própria
responsabilidade como filho de Deus. Lembre-se que a ingratidão fecha portas, mas
a gratidão abre novas portas.

CONCLUSÃO
Por fim Deus espera que nós tenhamos hábitos de gratidão, confiando mesmo
diante das situações mais difíceis. À medida que nos aproximamos de Deus e Sua
Palavra, passamos a conhecê-lO melhor. Nossos motivos de gratidão passam de
coisas “simples” e cotidianas, para manifestações de adoração a um Deus supremo,
que revela Sua majestade e poder.
Um renomado pensador disse: “Que Deus tem duas moradas, uma nos céus, outra,
nos corações ternos e agradecidos”. Olha o que Deus respondeu a Samuel quando
ele estava na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel: “porque o Senhor não vê
como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o
Senhor olha para o coração” (1 Samuel 16:7b). Saiba que quando Deus mede um
homem, ele passa a fita métrica em volta do seu coração agradecido, e não em torno
de sua cabeça.
Saiba que a Gratidão traz inúmeros Benefícios para nós:
a. Ajuda a lembrar nossa posição de dependência d’Ele;
b. Ajuda a lembrar de seus atos de bondade na nossa vida e, de que Ele é o grande
Benfeitor de humanidade;
c. É um mecanismo para reavivar alegria, confiança e esperança;



Concluo convidando você a fazer a mesma oração do célebre poeta inglês do século
XVII, George Herbert: “Senhor, Tu que me tens dado tanto, dá-me uma coisa só a
mais - Um coração agradecido!”. Sejamos gratos, simplesmente, gratos!
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