ESTUDO 25
GRATOS EM CRISTO
TEXTO: Lucas 17.11-19
INTRODUÇÃO:
• Este mês estamos falando sobre agradecimento em nossa igreja. Estamos chegando
ao 27º Aniversário de nossa igreja, e todo aniversário é uma oportunidade para
avaliarmos nossa vida, aquilo que tem acontecido conosco, é uma grande oportunidade
de revermos como Deus tem nos abençoado ao longo desse período, e com isso
agradecermos. A gratidão precisa estar presente na sua vida.
• No texto que acabamos de ler vemos que a lepra era uma doença grave e incurável nos
tempos bíblicos, praticamente como o são algumas doenças nos nossos dias!
• Os leprosos sofriam fisicamente. A pele doente e ferida, apodrecia sobre os seus corpos.
Mesmo vivos, eram cadáveres ambulantes! Por sua doença ser contagiosa, eram
separados da família, da esposa e filhos, dos pais, parentes e amigos; eram excluídos
da sociedade, da cidade, do convívio com as pessoas.
ILUSTRAÇÃO:
Certo dia, Deus enviou um anjo à terra, com uma grande cesta, para recolher todos
os pedidos e súplicas das pessoas no mundo. O anjo demorou para dar a volta ao mundo,
e retornou cansado, com a cesta transbordante de pedidos e súplicas. Deus atendeu um a
um a todos os pedidos. E depois de certo tempo, tornou a enviar o anjo de volta ao mundo,
agora para recolher todos os agradecimentos, os muito-obrigados. O anjo deu a voltou ao
mundo num instante, e voltou descansado e com a cesta praticamente vazia!
1. RECONHECENDO QUEM FAZ
• SABE POR QUE Os dez leprosos foram abençoados:
• Porque foram até Jesus (12)
• Porque sabiam que Jesus poderia curá-los (12)
• Porque sabiam que eram impuros e que deveriam ficar distante (12)
• Porque clamaram o mais alto que podiam por misericórdia e não exigiram nada (13)
2. ESQUECENDO DE AGRADECEER
• DEZ leprosos pediram ajuda e receberam, Mas NOVE deles não voltaram para
agradecer! Eles se lembraram de pedir, MAS SE ESQUECERAM DE AGRADECER!
• AS VEZES somos aqueles NOVE ingratos quando reconhecemos os benefícios do
Senhor para conosco!
• SOMOS aqueles NOVE quando nos sentamos à mesa farta, com os pratos cheios de
comida, mas NÃO agradecemos, em oração, pelo alimento recebido.
• SOMOS aqueles NOVE quando, de noite, antes de dormir, nos esquecemos de
agradecer a Deus, em oração, pela proteção de mais um dia vivido.
• SOMOS aqueles NOVE quando, de manhã cedo, ao nos levantarmos para um novo dia,
nos esquecemos de agradecer o dia que inicia.
• SOMOS aqueles NOVE quando trocamos o dia de render culto – de louvar, agradecer
e bendizer a Deus! – Pelo cansaço, mas não pelos passeios, festas, alegrias e
diversões.

3. LEMBRANDO DE AGRADECER
• PRECISAMOS SER AQUELE UM.
• O SAMARITANO QUE NEM TINHA INTIMIDADE COM JESUS MAIS FICOU GRATO.
• Vendo que fora curado, não pôde mais se conter. Sentiu-se puxado de volta! Voltou
dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus, agradecendo-lhe!
• E este era um estrangeiro samaritano! Ao contrário dos NOVE, este nem do povo de
Israel era!
CONCLUSÃO
• Somos aqueles abençoados DEZ!
• Não sejamos aqueles NOVE ingratos!
• Sejamos aquele UM agradecido, POR ISSO AGRADECEMOS A DEUS.

