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Tema: Praticando a Gratidão

  

Quando  elogiamos ou expressamos palavras de gratidão, é
perceptível o bem que  causamos a uma pessoa ou mais
pessoas. Faz algum tempo, ouvi um general  de exército
usando palavras de gratidão, ao grupo de funcionários do 
restaurante onde fomos servidos, por alguns dias, durante um
evento  militar da Capelania. Confesso meu embaraço naquela
oportunidade em  decidir, se era melhor estar no lugar do
general usando com a mesma  propriedade aquelas palavras,
ou no lugar daqueles funcionários  ouvindo-as, pela
característica tão significativa, tocante e sincera que  eram
pronunciadas. 

  

Descobri  então, o quanto preciso aprender nesta
área, em meus relacionamentos  interpessoais, e
ainda muito mais em meu relacionamento com Deus;
sendo  grato a Ele por tudo: por seu amor
incondicional, pela salvação em Jesus  Cristo, pela
Presença do Espírito Santo, pela riqueza e
consolação das  Escrituras Sagradas, pela família,
pelos amigos, pelo dom da vida, pela  natureza com
sua beleza, pela saúde, e por tantas outras bênçãos 
singulares.
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Em  particular hoje, quero agradecer a DEUS
pela vida, de um grande amigo;  que pena! ele
partiu ontem 16/06/11 para a eternidade. O Pai
o chamou:  “Venha pra Casa filho!”. E foi assim,
que na cidade de Londres ele  despediu-se da
mulher e 3 filhos. Ele que foi um pai, marido, 
missionário, conselheiro, e um amigão por
muitos anos; estou falando do  Bispo Enoch
Libório. 

  

Querido  amigo que descansou com 50
anos; descansou porque realizou muito a 
favor da Obra de DEUS, e podemos dizer:
“Valeu muito amigo Enoch!” – Sei  que
lembrarei pra sempre sua atenção,
carinho, dedicação e zelo pelas  coisas do
Senhor. Tive o privilégio de ministrar por
duas vezes em sua  igreja em Londres,
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onde fui tão bem acolhido. Agradeço a
Deus tê-lo  conhecido antes da
Eternidade. Agradeço a Deus por sua vida
e empenho no  Santo Ministério da
Palavra de Deus. Que Deus conforte
profundamente o  coração da Bispa Ana e
de seus 3 filhos Jonathan, Maicon e Ana
Bela.

  

Com eterna gratidão a Deus por
irmãos e amigos que Deus coloca em
nosso caminho!

  

Tenhamos mais gratidão por tudo 
– I Ts 5.18 “Em tudo, dai graças,
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porque esta é a vontade de
Deus em Cristo Jesus para
convosco.”

  

Agradeço a Deus por você que
lê estas palavras. Que Deus
continue a abençoar você,
ainda mais!

  

Com carinho,
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Micmás Pereira
  Capelão / Pastor
  Fones: (11) 9307-5086 /
8746-9039
  www.capelanias.com.br
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