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Gratos até que ponto?!
Portanto, já que estamos recebendo um Reino inabalável, sejamos agradecidos e,
assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. – Hb 12.28

A mulher sírio-fenícia foi grata a Deus pelas “migalhas” que
recebeu, a ponto de Jesus se admirar da sua fé e atender à sua
súplica.
A mulher samaritana foi grata a Deuspelo fato de Jesus lhe
conceder que experimentasse da Água Viva, que só Ele pode dar, a
ponto de sair e anunciar o que Ele lhe revelou para todos da sua
comunidade.
Zaqueu foi grato a Deus por Jesus ter ceado em sua casa, a
ponto de devolver o quádruplo de toda a propina que recebera em seu
ofício de cobrador de impostos, levando Jesus a declarar que ali de
fato houve salvação.
A mulher com o fluxo de sangue foi grata a Deus, a ponto de ter
fé em que apenas tocando as vestes de Jesus seria curada, fazendo-O
perceber que, mesmo acossado pelas multidões, Dele saiu virtude,
pois ela tocara em suas vestes de um modo diferente.
Os discípulos foram gratos a Deus, quando Jesus lhes renovou a
esperança e o sentido de viver, a ponto de largarem tudo e O
seguirem.
Paulo foi grato a Deus, quando lhe caíram as escamas dos olhos
e ele pôde contemplar a verdadeira vocação de Jesus Cristo, bem
como a sua própria vocação, a ponto de passar de perseguidor a
perseguido.
Todos esses e outros encontros com Jesus relatados na Bíblia
exigiram conversão, mudança de atitude, saída da zona de conforto.
Em algumas situações, abrir mão de algo preciosíssimo ou até
arriscar a própria vida!
E você, é grato a Deus até que ponto?! Ore, responda para si
mesmo e tome uma atitude diante do seu encontro diário com Jesus
Cristo!
Em Cristo,
Pr. Lucas Kind

Medite
na palavra de
Deus

"Produzi, pois, frutos dignos de
arrependimento..." Lucas 3:8a
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Parabéns para vocês!
Que Deus os abençoe em
nome de Jesus!

DOMINGO:
Culto às 19h
QUARTA-FEIRA:
Encontro de Oração às 20h
TERÇA à SEXTA-FEIRA:
Centro de Treinamento Comunitário
e Sede Administrativa
de 13h às 19h
Tel: (31) 3371-5879
e-mail:
secretaria@gracamaior.org
Facebook: Graça Maior BH
Site: www.gracamaior.org
ENDEREÇO:
R: Campos Sales, 134
(entrada R. Pe Matias, 21)
Bairro Calafate

