AVISOS

Datas Eventos

Janeiro
08/01 - Santa Ceia Ação de Graças
20 a 22/01 - Encontro de Santidade
12/02 - Santa Ceia – Fidelidade ao Senhor

Alimentando Rebanho
GRATOS A DEUS POR TUDO
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a
vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. I Ts 5. 18
Introdução - Uma mulher passou anos da vida
trabalhando, lavando as roupas de sua família à mão. Já
tinha visto outras pessoas usando suas máquinas de lavar,
mas o marido ganhava pouco. Ele começou a poupar
dinheiro e, depois de muito sacrifício, conseguiu comprar
uma máquina nova que facilitaria muito a vida de sua
mulher amada. Foi entregue na casa deles e colocada, com
todo cuidado, no lugar preparado. Quando a máquina
começou a girar, ela ficou admirada, agradeceu ao marido
dezenas de vezes. Para mostrar a sua gratidão, ela cuidava
bem da máquina lembrando sempre da generosidade e
sacrifício do seu marido. Ela sentia sincera e profunda
gratidão no coração. Qualquer pessoa educada sabe que
deve agradecer quando recebe um presente. A verdadeira
gratidão se reflete, também, de outras maneiras. Falamos
para outras pessoas; cuidamos bem do presente recebido;
procuramos agradar à pessoa que se mostrou generosa
para conosco; etc. A gratidão faz parte da vida do servo de
Deus. Devemos mostrar a gratidão para com outros
homens, mas o foco é a nossa gratidão para com Deus por
tudo.
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Por que ser gratos a Deus? As respostas a essa pergunta
são mais numerosas do que as estrelas no céu. Deus nos
deu vida, e preparou um mundo especial para nos agradar.
Ele é a fonte das nossas necessidades diárias. Mas, o
discípulo de Cristo sente gratidão por outras razões, além
das bênçãos materias.
1- Deus nos dá alimentos e as necessidades da vida
(Mateus 6:11,30-34;João 6:11;
2- A proteção divina e as vitórias nesta vida (Êxodo 15:1-2;
Esdras 8:31).
3- Deus enviou a luz para os homens na pessoa de Jesus
Cristo (Lucas 1:78; 2:38).
4- Ele nos deu a Ceia do Senhor para lembrar a morte de
Jesus (Mateus 26:26-29; 1 Coríntios 11:23-27).
Temos esses e muitos outros motivos para ser gratos a
Deus. Resumindo, devemos lembrar que Deus é a fonte de
todas as coisas boas que recebemos (Tiago 1:17). Ele nos
ama e mostra o seu amor em tudo que faz. Devemos viver
constantemente agradecidos ao Senhor.
Como mostrar a nossa gratidão a Deus?
A mulher que ganhou a máquina de lavar falou para o
marido, expressando a sua gratidão. Ela fez coisas para lhe
agradar. Também, falou para outras pessoas sobre a
bondade do homem que a amava. Como servos de Deus,
devemos mostrar gratidão da mesma maneira:
Expressemos a nossa gratidão a Deus em palavras.
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Orações frequentemente incluem palavras de gratidão.
Paulo disse: "Antes de tudo, pois, exorto que se use a
prática de súplicas, orações, intercessões, ações de
graças, em favor de todos os homens" (1 Timóteo 2:1).
Ações de graças fazem parte da comunicação essencial do
servo ao Senhor. Devemos enfatizar oração em nossas
vidas, orando "sem cessar" e dando graças "em tudo" (1
Tessalonicenses 5:17-18). Como pessoas radicadas e
edificadas em Cristo, vamos crescer em ações de graças
(Colossenses 2:7). Percebemos em tais trechos que a
oração não é meramente um ritual ou obrigação de falar
certas palavras de rotina. É uma parte fundamental da vida
do servo de Deus (Colossenses 4:2).
Ações de graças são um aspecto do louvor a Deus, e
representam uma oferta feita a ele. No Velho Testamento,
ações de graças frequentemente são citadas em relação à
adoração musical (Neemias 12:46; Salmo 69:30; 100:4;
etc.). Sob o Novo Testamento, louvamos a Deus com
salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em
nossos corações (Colossenses 3:16; veja Efésios 5:19-20).
Na antiga aliança, ações de graças são mencionadas várias
vezes quando se fala das ofertas e dos sacrifícios feitos
pelo povo judeu (2 Crônicas 33:16; Salmo 107:22; Jeremias
33:11). Na aliança de Cristo, mostramos a gratidão em
nossos sacrifícios e ofertas (2 Coríntios 9:11-12).
Conclusão - Quando louvamos a Deus para mostrar a
nossa gratidão, vamos levantar as nossas vozes em
adoração sincera. Vamos cantar louvores a Deus porque
ele merece a honra. Pensemos no significado de cada
palavra que cantamos, porque queremos adorar em espírito
e em verdade.

