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GRATIDÃO NÃO É UMA OPÇÃO!

Gênesis 3.1-15
Sim, gratidão é uma palavra cada vez mais rara em nosso cotidiano e
sobretudo em nossas ações. E analisando a Palavra do Senhor vemos que a
ingratidão é percebida desde a criação.
Gratidão por definição é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe
prestou um benefício, um auxílio, um favor, é um agradecimento.
No texto de Gênesis, vemos a clara evidência que o Senhor desde a criação
concedeu ao homem vida, sustento, lugar para habitar e comunhão com Ele. O
problema é que sempre estamos prontos a querer o que não temos.
Adão e Eva ainda que tivessem todas as árvores e frutos disponíveis, exceto
a árvore do conhecimento do bem e do mal, lhes pareceu insuficiente o que o Criador
os entregou.
Já percebeu que quando somos questionados do que comemos na refeição
anterior, na maioria das vezes não conseguimos lembrar da comida que nos
alimentou? Já parou para pensar quantas pessoas não fizeram nenhuma refeição nas
últimas 24 horas?
A gratidão não é um sentimento que seremos tomados ou um dom que o
Espírito Santo nos concederá como algo sobrenatural. A gratidão precisa ser exercida.
Paulo nos ensina que aprendeu a andar contente em qualquer circunstância.
Você pode dizer como o apóstolo, que pode se contentar na fartura ou a falta?
Observamos Jesus em todo tempo sendo grato ao Senhor, independente das
circunstâncias. A cada milagre, Jesus antes de operar, agradecia ao Pai. Na Ceia,
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tendo dado graças, repartiu o pão e disse: “Esse é meu corpo que é dado por vós.”
Lc 22.19
O salmista nos ensina: “Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há
em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te
esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas
iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da
perdição; que te coroa de benignidade e de misericórdia.” Salmos 103.1-4
Precisamos nos lembrar todos os dias que não tínhamos vida em nós mesmos,
não poderíamos nos salvar. Se isso não quebrantar o seu coração, será preciso rever
a sua vida. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a reconhecer todos os
dias o poder de Deus em nossas vidas.
Precisamos aprendemos a ser dependentes do Senhor e reconhecemos que
é Ele quem opera o querer e o realizar em nossas vidas. Se não conseguimos
agradecer quem nos concedeu vida e salvação, jamais saberemos ser gratos aos
nossos irmãos, familiares e líderes.
Reconheça que você é filho de um Pai amoroso, e se lembre do que o apóstolo
Paulo ensina a igreja em Tessalônica: “Em tudo dai graças porque essa é a vontade
de Deus para convosco”. Ts 5.18.
Tudo que temos, o que não temos, o que somos, o que não somos vem d’Ele,
por meio dEle e é para Ele.
“E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que
está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o
trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para
todo o sempre.” Ap 5:13
Gratidão não é uma opção!
Gratidão é ordenança!
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