
UM CORAÇÃO AGRADECIDO 
 
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para voce, em Cristo Jesus “ 
I Tessalonicenses 5:18 
 
Chegamos em um momento de nosso calendário, que na minha opinião, é uma das mais 
importantes datas neste país.  Não é que a gratidão tem um dia  especial para ser 
expressada, porque isso é feito todo dia, mas ter uma oportunidade ímpar de parar para 
lembrar dos benefécios de Deus em nosso favor é um privilégio. 
 
Pena que muitos ainda colocam neste dia o pensamento nas coisas que frustam em vez 
das bênçãos que desfrutamos. 
 
Há um hino do Cantor Cristão que diz assim: “Conta as bênçãos, conta quantas são, 
recebidas da divina mào. Uma a uma, dize-a de uma vez, hás de ver surpreso o quanto 
Deus já fez.” Se começarmos a lembrar das coisas que Deus nos tem dado,  e tentar 
enumerá-las, não conseguiríamos, porque são inúmeras. A questão é: Por que temos a 
facilidade de lembrar do que está dando errado e nào concentrar naquilo que Deus nos 
tem dado? Penso que é porque temos medo de ficar surpreso com o quanto Deus nos tem 
dado e ainda assim sermos ingratos. Está na hora de tirarmos o foco daquilo que ainda 
não chegou em nossas mãos para olhar para aquilo que Deus nos deu. E a hora de 
começar é no tempo chamado hoje – Thanksgiving. 
 
O salmista já perguntava: “Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem 
feito?”  Eu sei que as circunstâncias  em nossas vidas não acontecem do jeito que 
planejamos. De fato, acontecem muito pior. Mas sempre tem algo que Deus faz por nós 
que supera e muito o desagrado de uma situação contrária, afinal de contas a promessa é 
que “o choro dura uma noite , mas a alegria vem pela manhã.”Salmo 30:5 b 
 
Então , neste dia especial, e em todos os dias de nossa existência, sejamos gratos a Deus 
pela nossa vida, pela nossa família, por nossa igreja, por nosso trabalho, por nossos 
amigos, por nosso estudo, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pela saúde, pelos 
sonhos e até pelos problemas que nos fazem crescer e entender que – ‘essa é a vontade de 
Deus, para nossa vida, em Cristo Jesus. 
 
A Deus toda glória. 
 
Abraço forte, 
 
Pr. Aloísio 


