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Gratidão 

Sempre ouvimos pessoas reclamando do mundo ao seu 

redor, reclamando por algo que tem ou que não tem, 

reclamando por estar vivendo em uma crise (que por 

sinal, sempre acontecem desde a queda do homem no 

jardim), reclamam do trabalho, da faculdade, da 

família, enfim, de tudo! Na verdade, somos todos 

assim! Temos o vício de sermos críticos e de reclamar, 

é algo que infelizmente pertence a nossa natureza. 

Você já comprou ou conquistou algo que tanto queria, 

mas depois que conseguiu deixou de dar valor e 

começou a reclamar? Pois é, eu também. 

Chegamos em mais um fim de ano, e, além de pensar 

naquilo que podemos planejar para o ano que está 

chegando, tenho certeza de que temos muitos motivos 

para agradecer por tudo o que vivemos até aqui, mas 

as vezes não separamos um tempo para sermos gratos 

a Deus. A gratidão precisa obviamente ser expressada 

em palavras e atitudes, mas, para dar graças você 

precisa estar satisfeito com o que você tem!  

Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a 

vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 

1 Tessalonicenses 5:18 

 

Percebemos aqui que Paulo nos ensina que dar graças 

não é uma opção, é um mandamento! É preciso ser 

feito em todas as circunstâncias! Não cumprir essa 

ordem nos traz uma série de pecados como: 

murmuração, reclamação, insatisfação, mau humor, 

irritação, impaciência, cobiça, inveja, enfim, a 

ingratidão é um perigo constante! Quando somos 

gratos pelo que temos, não olhamos para o lado. 

Quando somos gratos pela nossa casa, carro, emprego, 

igreja, esposa/marido, deixamos de comparar o que 

temos com os outros, nos tornamos satisfeitos. 

A gratidão é o melhor testemunho que podemos dar, a 

gratidão honra a Deus. Certa vez no Youtube vi um 

vídeo do Alok, um DJ brasileiro muito famoso e que 

tem ações sociais na África. No vídeo ele conta que foi 

pessoalmente ajudar uma senhora que estava cega e 

não tinha o que comer, já com a idade extremamente 

avançada e vivendo em extrema miséria, assim que ela 

teve oportunidade disse ao DJ que era grata a Deus por 

estar vivendo aquilo e por ele estar ali. Em um primeiro 

momento essa atitude revoltou o rapaz, ele disse: 

“Como assim grata a Deus? Eu que estou aqui! Ela tem 

que ser grata a mim!”. Aquilo tocou tanto o coração 

dele que no fim pôde perceber que o miserável ali na 

verdade era ele mesmo. Naquele momento, por uma 

simples atitude de gratidão daquela mulher, ele passa 

acreditar em Deus. 

De uma forma muito direta, a bíblia nos mostra os 

reflexos de um coração grato: 

1. Ser grato traz multiplicação: 

Temos a passagem tão conhecida da multiplicação dos 

cinco pães e dois peixes, Jesus antes de mais nada 

agradece pelo o que tinha nas mãos, a partir daí o 

milagre começa a acontecer: 

"Quantos pães vocês têm? ", perguntou Jesus. "Sete", 

responderam eles. Ele ordenou à multidão que se 

assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e dar 

graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para 

que os servissem à multidão; e eles o fizeram. Tinham 

também alguns peixes pequenos; ele deu graças igualmente 

por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo 

comeu até se fartar. E ajuntaram sete cestos cheios de 

pedaços que sobraram. 

Marcos 8:5-8 

 

Precisamos ser gratos a Deus ainda que nada faça 

sentido, é uma das formas de mostrarmos a nossa 

dependência a Deus! Só assim viveremos o milagre da 

multiplicação. 

 

2. Ser grato aumenta a fé: 

Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas 

videiras; mesmo falhando a safra de azeitonas, não 

havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas 

no curral nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei 

no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. 

Habacuque 3:17-18 

 

Que prova de fé mais linda! Ainda que tudo esteja 

dando errado, ainda assim nos alegramos no Senhor, 

aquele que nos salvou! As vezes fico pensando como 

Deus reage quando respondemos às circunstâncias 

ruins da nossa vida dessa forma, se alegrando nEle, 

com certeza somos fortalecidos! 

 

3. Ser grato traz salvação: 

 

Já li este texto algumas vezes, mas falando de gratidão, 

dessa vez mexeu bastante comigo: 

 

A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre 

Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos 

dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em 

alta voz: "Jesus, Mestre, tem piedade de nós! " Ao vê-los, 
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ele disse: "Vão mostrar-se aos sacerdotes". Enquanto eles 

iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava 

curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se 

aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. 

Jesus perguntou: "Não foram purificados todos os dez? 

Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que 

voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? " 

Então ele lhe disse: "Levante-se e vá; a sua fé o salvou". 

Lucas 17:11-19 

 

Uau! Todos foram curados, mas somente um foi salvo: 

aquele que foi grato. Isso não é incrível? O pastor 

Marcio Valadão disse uma frase que faz todo o sentido: 

“A reclamação é o idioma do inferno, mas, a gratidão é 

o idioma do céu!”. Pense muito nisso antes de praticar 

a reclamação daqui pra frente. 

 

É tão bom quando damos algo a alguém e recebemos 

expressões de gratidão, não é mesmo? Mais ainda 

quando recebemos algo e queremos ser gratos 

retribuindo de alguma forma, tentamos fazer de tudo 

para agradecer. Baseado nisso gostaria que você 

refletisse: Qual foi o maior presente que você recebeu 

na sua vida? Eu posso dizer facilmente que Jesus foi o 

maior presente que eu recebi. 

 

Se para você Jesus também é o seu maior presente, 

como você tem retribuído? Como você está vivendo 

seus dias? Seja grato a Ele por tudo o que você tem, 

honre a salvação e retribua com uma vida de santidade.  

Não sei como você viveu até agora, mas transforme 

hoje a sua vida em uma vida de gratidão a Ele, ainda há 

tempo. 😊 

 

“A murmuração é dizer: eu faria melhor do que Deus”. 

Pastor Marcio Valadão 

 

 
Desafio da Semana 

 

Façam o exercício de agradecer ao Senhor por tudo o que 

aconteceu no dia de vocês, façam isso todos os dias antes 

de dormir, agradeçam por coisas boas ou por coisas ruins. A 

partir de hoje comecem a gerar essa rotina em suas vidas e 

vocês verão a mão do Senhor fazer coisas incríveis nas suas 

vidas. 

Texto para meditarem juntos 

Salmo 50:23 
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