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Palavras – chaves: Gratidão, Fé, Saúde, Salvação.
T. Lucas 17, 11-19
L.
Queridos irmãos em Cristo Jesus,
Queridas crianças da quarta série da ECJC,
Hoje vamos falar sobre a gratidão.
Os alunos da quarta série já sabem tudo sobre isso!
Eles estudaram este assunto nas semanas passadas.
Então, com certeza eles verificaram quantas vezes a palavra ‘gratidão’ aparece na bíblia?
Quem verificou? Quem sabe? Vou lhes dizer: nenhuma vez! Isso já nos mostra que a gratidão
não é um sentimento comum na vida das pessoas. É um dom do Espírito Santo! A maioria das
pessoas que dão graças a Deus na Bíblia, são as pessoas que estão cheias do Espírito Santo: os
profetas, os apóstolos e Jesus deram muitas vezes graças a Deus. E eles exortam todos os
crentes para fazer isso. Parece que isso é necessário. As pessoas não são acostumadas a dar
graças. Até as crianças tem que aprender isso.
Hoje vamos observar uma pessoa que aprendeu o sentido da ‘gratidão’.
Ele ficou agradecido, porque o Senhor Jesus fez um milagre na sua vida.
JESUS CRISTO ABENÇOOU O SAMARITANO AGRADECIDO.
Ele lhe deu:

1) Fé;
2) Saúde;
3) Salvação.
Vamos ver irmãos, como a gratidão do samaritano foi abençoada por Cristo.
O que aconteceu?
Jesus estava caminhando para Jerusalém. Lucas já falou três vezes sobre esta viagem (9,51;
9,52 e 13,22); Parece que ele quer enfatizar que esta é a última viagem de Jesus para
Jerusalém; é a última vez que ele passa pelas cidades de Israel. Porque em Jerusalém ele vai
morrer e depois disso ele não voltará mais para as cidades de Israel.
E durante esta viagem ele passava através da Samaria e da Galiléia. (mostrar um
mapa). Ali ele entrou num povoado e dez leprosos vieram-lhe ao encontro. Dez
leprosos: 9 Judeus e um Samaritano. Normalmente os Judeus e os Samaritanos são inimigos,
mas a miséria em que eles estavam os unira. Isso acontece mais vezes na vida. Às vezes as
pessoas não conseguem trabalhar junto um com o outro, mas em tempo de calamidades elas
conseguem se unir. Aqui também: todos são doentes, leprosos. E este fato os uniu. Todos
sofriam a mesma coisa e eles estavam juntos para se ajudar e se consolar.
Agora, um deles ouvira a notícia que Jesus estava chegando e ele chamou os seus amigos para
encontrar-lo. A fama de Jesus corria em frente dele. Com certeza os leprosos ouviram sobre os
milagres que tinha feito. Então, eles se levantaram e foram ao seu encontro.
Quando eles chegaram perto de Jesus eles pararam à distancia. Eles deviam fazer isso.
Conforme as regras da lei (Lev. 13,45) os leprosos deviam se afastar da sociedade. Uma pessoa
com lepra perdia todo contato com a sociedade, pois a lepra era uma doença contaminante.
(mostrar um desenho de uma pessoa com lepra). Quem pegou podia transmitir para
uma outra pessoa. Então, um leproso devia sair da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho. Ele
perdia todos os seus contatos.
Então, eles pararam e por causa da distância eles clamaram: “Jesus, Mestre, tem
compaixão de nós!”. Esta pergunta já mostra que esses homens conheciam Jesus. Eles já
ouviram falar sobre Jesus e sobre os milagres que ele fez. Agora, podemos nos perguntar o que
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eles queriam? Um trocadinho? Atenção? Compaixão? Ou uma cura? Eles observavam Jesus
simplesmente como um MESTRE, ou eles esperavam mais? O que eles podiam esperar de um
MESTRE, quer dizer UM PASTOR? Uma palavra de consolo e uma oração? Existem pessoas que
disseram que eles queriam um culto. Por causa disso eles chegaram com 10 pessoas, porque
dez homens é o mínimo para fazer um culto na sinagoga. Então eles têm dez homens, mas
falta um Rabino, um Mestre. Eles não podiam visitar o culto na sinagoga e agora eles querem
ajuda pastoral de Jesus. Se o objetivo fosse esse, devemos concluir que Jesus lhes deu muito
mais do que queriam. Eles queriam um culto, mas Jesus lhes deu a possibilidade para visitar a
igreja todo sábado!!
Mas ainda não chegamos neste ponto. O que Jesus lhes disse? Ele não disse muito. Ele
somente disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes! Só isso. Com certeza o Senhor Jesus sabia
que eles iam ser curados, mas ele seguia a lei do Senhor e a lei exigia que essas pessoas
devessem se mostrar aos sacerdotes. Os Sacerdotes deviam avaliar a pessoa e concluir se
estava curada ou não. E baseado no testemunho de dois ou três sacerdotes eles poderiam ser
liberados.
Por que Jesus disse isso? Parece que ele queria testar a fé deles. Porque quando ele disse isso,
eles ainda estavam doentes e só enquanto iam, ficaram purificados. Então, o milagre
aconteceu durante a viagem!! Então imagine o que aconteceu! Eles chegaram no templo com
uma história maravilhosa! Eles saíram doentes e chegaram com saúde em Jerusalém! Os
Sacerdotes, que não gostavam de Jesus, ouviriam uma história impressionante. Este Jesus
curou numa só vez dez leprosos. E ele os mandou para Jerusalém! Quer dizer que Ele respeita
a lei de Moisés e os sacerdotes de Aarão. Que fazer com tal homem?
Sim, que fazer? Esta é uma pergunta importante nessa história. Ouvimos que os dez ficaram
purificados. Os sacerdotes os examinaram e declararam purificados. Então, o que eles fariam?
Lucas diz: Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta
voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe.
Este homem realmente se converteu, irmãos. Ele viu que estava curado. Foi para os
sacerdotes. E depois disso logo voltou para buscar Jesus GLORIFICANDO A DEUS EM ALTA
VOZ! Este homem reconheceu que aconteceu um grande milagre com ele. Ele reconheceu a
mão de Deus na sua vida. E reconheceu que foi Jesus Cristo que curou o corpo dele. Por causa
disso ele voltou para Cristo e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra. Fazendo
isso, o homem mostra que ele respeitou o Senhor Jesus. È um tipo de adoração e normalmente
este tipo de adoração é dado ao Deus. O homem mostrou muito respeito a Jesus. E naquele
momento Lucas diz: Pois bem, era um samaritano!
Esta é uma grande surpresa. Todo mundo esperaria que um dos Judeus voltasse para
agradecer ao Senhor, mas isso não aconteceu e isso mostra claramente a atitude dos Judeus.
Eles estavam soberbos e não achavam este milagre um presente da graça. Eles agem como se
fosse normal que foram curados. Mas não é assim. O que aconteceu era anormal. Era um
milagre. Deus mostrou a sua misericórdia com estes homens. Eles pedirem: tem compaixão
de nós. No enquanto receberam compaixão, mas a maioria dos homens não reconheceu o
milagre que aconteceu na sua vida. Não acharam motivo para agradecer a Deus, ou para
agradecer o Servo do Senhor que fez este milagre na sua vida. Os 9 Judeus continuam a sua
vida como nada aconteceu, mas um deles, um samaritano, reconheceu o milagre e voltou para
agradecer a Deus. O fato que ELE fez isso é uma vergonha para o resto do grupo. Por causa
disso Jesus lhe perguntou: Os dez não ficaram purificados? Onde estão os outros nove?
Nós podemos supor que Jesus sabia que os outro 9 homens foram curados também. Ele sabia
que eles podiam estar aqui junto com o samaritano. Se não fosse assim, ele não faria estas
perguntas. Considerando que o Samaritano foi para o templo junto com os outros 9 homens,
nós devemos admirar o fato que ele voltou. Provavelmente devia vencer a resistência dos
outros. E se os outros Judeus não queriam voltar para agradecer a Jesus, por que ele, um
samaritano, devia fazer isso? Então isso nos mostra a sua fé, o seu amor!
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Jesus notou isso. Este samaritano é uma vergonha para os judeus. Os Judeus criticavam Jesus,
zombavam dele, faziam planos para pegá-lo, enquanto ele respeitava a lei de Moisés e os
Sacerdotes. Mas eles não respeitaram Jesus. Ele curou dez homens: 9 judeus e um
Samaritano. E só o Samaritano voltou. Por causa disso Jesus disse: Os dez não ficaram
purificados? Onde estão os outros nove? Não houve, acaso, quem voltasse para dar
Glória a Deus senão este estrangeiro?
Em seguida, disse-lhe: Levanta-te e vai; a tua fé te salvou. Presta atenção nesta
conclusão, irmãos. O Senhor não diz: você é salvo fisicamente. Não Jesus quer dizer mais. Este
homem recebeu mais do que somente a cura da lepra. Ele foi completamente salvo;
eternamente salvo. Não somente purificado da lepra, mas também purificado dos pecados;
salvo para a Vida Eterna. Os outros receberam só a cura da sua doença e nada mais, pois não
tinham fé. Eles não voltaram para agradecer a Deus.
Este texto, irmãos, nos mostra como é importante para agradecer a Deus. As ações
da graça fazem parte da nossa fé. A bíblia mostra isso e por causa disso o nosso catecismo nos
ensina isso: tem que conhecer a sua miséria (neste caso: a lepra); tem que conhecer o seu
Salvador (Jesus Cristo) e tem que mostrar a sua gratidão (neste caso: voltar, glorificar a Deus e
dar honra a Jesus Cristo).
Presta atenção nisso, irmãos. Temos que agradecer a Deus por todas as suas bênçãos na nossa
vida. Quem somente quer receber e não quer agradecer, deve se examinar e se perguntar se
tem uma verdadeira fé. Quem diz “eu creio”, mas ele não quer glorificar e agradecer a Deus no
culto, ele deve se perguntar qual é a diferença entre ele e os 9 judeus, que não voltaram para
agradecer a Deus. Só um homem voltou, um estrangeiro, um Samaritano. Ele louvou a Deus e
deu honra a Jesus. E baseado nisso Jesus lhe disse: Levanta-te e vai; a tua fé te salvou!
Este homem voltou para agradecer a Deus, para dar culto a Ele, por que ele foi curado da sua
doença. Mas não é somente por causa de uma doença que devemos agradecer a Deus. Existem
muitas outras coisas, que recebemos do Senhor: o pão de cada dia, as roupas, o amor do pai e
da mãe, o ensino na escola, saúde, o tempo para brincar, amigos, atenção, amor, um carinho,
e muito mais. Tudo isso pode ser um motivo para agradecer a Deus. Mas muitas vezes tudo
isso se torna normal para nós. Se recebermos estas coisas todos os dias da nossa vida, nós não
sentimos mais a necessidade de ser grato a Deus. Deus às vezes tem que tirar estas coisas da
nossa vida para que descobrirmos a benção dessas coisas; Deus tem que tirar a saúde da nossa
vida para que descobrirmos como é bom para estar com saúde; Deus tem que tirar o pão de
cada dia para percebemos que não é normal que recebemos o pão de cada dia.
Agora estamos chegando ao final do ano. Todos nós recebemos muitas bênçãos do Senhor.
Mas será que realmente estamos agradecidos? Somos como aquele Samaritano ou como os
Judeus? Eles cresceram na igreja, ouviram lá que eram descendentes de Abraão, Deus fez uma
aliança com eles; uma aliança da graça; mas parece que eles esqueceram que esta aliança era
uma aliança da graça; parece que acharam normal que Deus fez isso. Parece que acharam que
tinham direitos. Quem têm direitos. Não precisa agradecer, ele pode exigir. Mas este
Samaritano, que vivia fora de Israel, fora da igreja, ele agora recebeu a salvação, porque ele
creu em Jesus Cristo. Ele glorificou o Deus de Israel e se ajoelhou perante o filho dele. E assim
ele passou para frente; ele passou todos os judeus e recebeu a salvação.
Então, irmãos, este samaritano é um bom exemplo para nós. Ele era um homem humilde, que
viu as bênçãos do Senhor. Ele contou estas bênçãos e agradeceu a Deus. E assim podemos
dizer: Cristo abençoou a gratidão do Samaritano; Ele lhe deu a fé; depois a saúde; e
acima de tudo isso a salvação.
Cântico: Hino 182: Conta as bênçãos, dize quantas são.
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