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Quando a Bíblia diz: Não pronunciará o nome do Senhor vosso Deus em vão, significa não falar “à torto e à
direita”, como diziam os antigos, mas falar realmente glorificando, engrandecendo, porque Ele é digno de
ser glorificado! Então, por isso eu digo a você: A Paz do Senhor Jesus!
I Tessalonicenses 5.18: “Em tudo dai graças; porque esta é a vontade de Deus [na ligação] em Cristo Jesus
para convosco”. [ou seja, Deus faz uma ligação tríplice, para a glória D’Ele no que tange ao louvor, à sua
glória, graça].
Uma coisa interessante sobre a questão da valorização é que tudo que nós cremos, tudo que somos é
valorizado por nós mesmos. Com certeza quando você olha para as coisas que Deus permitiu em seu
benefício, você olha para si mesmo e diz: Que coisa boa! Que maravilha! Ou porque não dizer: Graças dou
a Deus por ter me dado esta sustentação!
Deus se apraz quando o crente pode dizer como o Apóstolo Paulo: Qualquer coisa que Deus permitir em
minha vida serei grato! Agradeça até pelas batalhas! O crente quando vem para os caminhos do Senhor, ou
quando retorna, algumas coisas que Deus não concorda com ele, o Senhor pode “enxugar”. Dê graças
mesmo nas percas!
A natureza agradece a Deus por sua existência. Vejam os pássaros como cantam, principalmente, pela
manhã. Você já observou isto? Eles cantam, mesmo sem saber se tem alimentação, se vai chover, fazer
calor, fazer frio ou o que vai acontecer? Eles dão glória, graças ao Senhor Deus. O que é que sobra pra nós?
O crente verdadeiramente agradecido concorda com os pássaros, é grato!
Salmos 150.6: “Tudo quando tem fôlego louve ao SENHOR. Louvai ao SENHOR! [e sejam gratos].
Precisamos agradecer nas mínimas coisas. Foi exatamente assim que o salmista cresceu. Ele vivia no meio
das ovelhas e continuamente dava glórias ao Senhor! Quando o crente passa a entender a razão de ser
agradecido ele é dirigido, literalmente, por Deus.
Mateus 6.25: “Por isso, vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou
pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o
mantimento, e o corpo, mais do que a vestimenta”?
Tudo é igual, tudo é idêntico e nós carecemos, porém, é Deus quem cuida de nós!
I Pedro 4.12,13: “Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar [ou seja, para
tentar mudar o rumo, o caminho, a estrada] como se coisa estranha [coisa difícil] vos acontecesse, mas
alegrai-vos [dai graças] no fato de serdes participantes das aflições de Cristo [parece até que nós temos só
que sofrer! Jesus Cristo já sofreu, já pagou o preço! Não há prova além de nossas forças!]
Hebreus 12.6: “Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho”.
O crente que muitas vezes o Senhor tem que repreendê-lo uma hora, Deus pode não concordar com ele. É
bom acordar, enquanto pode!
I Pedro 1.7: “Para que a prova da vossa fé [ou seja, santificação], muito mais preciosa do que o ouro que
perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra [santificado gloriosamente] e glória na revelação
de Jesus Cristo”.

Isaías 58.11: “E o SENHOR te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos [lugar muito
ruim], e fortificara teus ossos [tua estrutura], e serás como um manancial cujas águas nunca faltam”[nunca
secam].
O agradecimento mexe com o coração de Deus! Os anjos louvam de forma incondicional, portanto é
imprescindível a nossa adoração para com o Senhor.
Mateus 28.20: “Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém” [Não temeis! Nenhuma força é maior do
que a graça].
Quantos sinais maravilhosos, testemunhos nós temos nesta Igreja, através dos irmãos que souberam orar,
humilhar e renunciar.
Filipenses 4.4: “Regozijai-vos, [gratidão] sempre no Senhor, outra vez digo: [por causa da vossa rudez
espiritual] Regozijai-vos”.
Salmos 112.6,7: “Na verdade, nunca será abalado; o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus
rumores, o seu coração está firme, confiando no SENHOR”.
Filipenses 4.19: “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por
Cristo Jesus”. [ou seja, na medida que orar, as mãos do Senhor estão levantadas].
Deus age no impossível! Se você souber agradecer, Deus vai dirigir a sua vida e ela daqui para frente será
um diferencial que vai te surpreender!
A ansiedade é falta de agradecimento.
Filipenses 4.6: “Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas
diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças”. [agradecido e intercedendo pelo seus irmãos].
Crente que intercede pode agradecer antecipadamente! Ele é mais do que Vencedor!
Deus conhece o coração do homem e sabe o que você precisa. Sabe o que é necessário e o que é melhor
para contigo, com certeza, Ele fará do jeito que Ele tem planejado e não do seu jeito! Não adianta você ficar
batendo que é naquela direção. Deixa Deus agir!
Mateus 25.23: “Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo sobre o pouco foste fiel [agradecido],
sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu Senhor”.
É assim que o Senhor honra você irmão, irmã! Ser grato é ter certeza da vitória, mesmo que tudo pareça
perdido.
Jó 19.25: “Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.”
Ser grato, portanto, é suportar. Gratidão é aceitar, é renunciar em perseverança.
Colossenses 4.2: “Perseverai em oração, velando nela com ação de graças”.
A aliança perseverante de Moisés está valendo até os dias de hoje.
Josué 14.9: “Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de
teus filhos, em herança perpetuamente; pois perseveraste em seguir o SENHOR, meu Deus”.
A aliança perseverada, fundamentalmente, na vida de cada crente ela é resoluta. Quanto maior for a
santificação, maior será a benção entre aqueles que assumirem com Deus.
João 13.17: “Se sabeis essas coisas bem-aventurados sois se as fizerdes”.

