
VOCÊ???





Lucas 17:11-19
„ E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou 
pelo meio de Samaria e da Galiléia;
E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao 
encontro dez homens leprosos, os quais pararam de 
longe;
E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem 
misericórdia de nós.
E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos 
sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram 
limpos.
E um deles, vendo que estava são, voltou 
glorificando a Deus em alta voz;
E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-
lhe graças; e este era samaritano.
E, respondendo Jesus, disse: Não foram dez os 
limpos? E onde estão os nove?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus 
senão este estrangeiro?
E disse-lhe: Levanta-te, e vai; a tua fé te salvou”.



• Que ocorrência tocante, esta com os dez leprosos!

• Todos tinham, de certa maneira, fé no Senhor Jesus, pois 
recorreram a Ele, chamaram-no de Mestre, e atenderam à 
sua orientação de se mostrar aos sacerdotes (apesar de 
naquele momento ainda não terem experimentado uma 
alteração em seu estado).

• No entanto, depois de serem curados, nove dentre eles 
prosseguiram em seu caminho rumo aos sacerdotes. Era 
com se quisessem cumprir o mais rápido possível a parte 
formal de sua purificação. Apenas um deles deixou esta 
para depois, para que pudesse dar o primeiro lugar ao seu 
benfeitor. O pensamento judeu estava muito amarrado ao 
cerimonial legal. O pobre samaritano, por sua vez, sentia-
se livre para expressar em primeiro lugar a gratidão e o 
louvor ao seu Salvador, para só depois cumprir e receber a 
purificação cerimonial.



• Ele havia sido objeto de graça irrestrita, e se coloca acima dos costumes 
legais para olhar à pessoa que se compadeceu dele. O resultado disso foi 
que recebeu dos próprios lábios do Senhor a certificação da cura, bem 
como o reconhecimento de ter sido a fé o recurso para alcançar isto. Essas 
duas coisas eram superiores a qualquer certificação que os sacerdotes 
poderiam conferir. Conclusão: a fé inteligente – com discernimento 
espiritual – sempre coloca Cristo em primeiro lugar.

        

• Um único dentre os dez superou-se para chegar ao Senhor. E neste 
procedimento, teve de se prostrar. Lemos que “prostrou-se com o rosto 
em terra aos pés de Jesus”. Talvez você esteja inclinado a dizer: “que 
bom que eu fui libertado de meus pecados! Vou, pois, corresponder e 
me aproximar de Deus mediante práticas religiosas”. Foi justamente o 
caminho que os outros nove escolheram. Infelizmente é neste patamar 
que a maior parte dos cristãos ainda se encontra hoje. O samaritano 
aparentemente não teve uma formação religiosa, como a conhecemos, 
mas ele travou conhecimento com a graça. E pôde dizer: agora estou 
libertado, e devo a quem me libertou o reconhecimento por ter-me feito 
isto.



O que viriam a ser 
                            práticas 

religiosas?

Toda Rotina espiritual sem conexão direta 
com o Senhor: 

• visita às reuniões
• orações antes das refeições
• Leitura
• afirmações do tipo:“vamos orar por isso”, 

“que o Senhor te abençoe”, sem realidade.



A QUAL VOCÊ SE 
ASSEMELHA???







A QUAL VOCÊ SE 
ASSEMELHA???



LEPROSO !





agradecido





Gratidão: Quando expressamos a nossa gratidão 
a alguém, aquele que recebeu alguma coisa diz: 
“obrigado”. Agradecer implica reconhecer o que 
temos recebido. Deus nos tem dado milhares de 
motivos pelos quais podemos ser gratos.

Louvor: se louvamos um estudante por ter obtido 
uma boa nota na escola, não fomos nós que 
recebemos alguma coisa. Porém reconhecemos o 
feito realizado por outro. Deus tem feito uma 
infinidade de coisas boas, pelas quais podemos 
louvá-lo. 

Adoração: Nós agradecemos às pessoas, e 
também as louvamos. Porém a adoração compete 
apenas a Deus. O prostrar-se ante os pés, o 
exaltar e enaltecer a pessoa pelo que ela é, estas 
coisas somente competem a Deus.



AÇÃO DE GRAÇAS



P
essoas felizes geralmente 
são pessoas que 
expontâneamente 
exprimem sua gratidão. 

P
orém a gratidão não tem, 
necessariamente, a ver 
com as circunstâncias 
exteriores.

 



A Bíblia nos 
conclama em 
muitas passagens 
a sermos 
agradecidos; e 
isto independente 
das circunstâncias 
em que nos 
encontramos. 

Paulo, por exemplo, 
fala da gratidão 
até mesmo 
estando na cadeia 
(quase 
inacreditável, 
porém 
verdadeiro!). 

Pessoas agradecidas 
tem maior 
proveito da vida. 
Elas usufruem 
conscientemente 
a comunhão com 
Deus, e recebem 
tudo como vindo 
de suas mãos.



  
A QUEM SE DIRIGE A NOSSA A QUEM SE DIRIGE A NOSSA 

GRATIDÃO?GRATIDÃO?
Na Bíblia, a ação de graças 

quase sempre está direcionada a Deus (o Pai).

“Toda a boa 
dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo 
do Pai”.

(Tiago 1:17)

A nossa gratidão vale, em 
primeira linha, para Ele (o Pai). O Espírito Santo intencionalmente emprega o termo “graças a Deus” em várias 
passagens:

Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de 
doutrina a que fostes entregues (Romanos 6:17).

Mas graças a Deus que 
nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo (1Coríntios 15:57).

E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em 
todo o lugar a fragrância do seu conhecimento (2 Coríntios 2:14).

Graças a Deus, pois, 
pelo seu dom inefável (2 Coríntios 9:15).

 





  
POR QUE DAR GRAÇAS?POR QUE DAR GRAÇAS?

 

Há uma série de razões, por exemplo:

– Honra a Deus
(leia Salmo 50:23).

– Recebemos esta incumbência 
(leia 1Tessalonicenses 5:18)



Vamos enumerar alguns ítens?Vamos enumerar alguns ítens?

  
MOTIVOS PARA AGRADECERMOTIVOS PARA AGRADECER

2 Coríntios 9:152 Coríntios 9:15

Colossenses 1:12-13Colossenses 1:12-13

1 Coríntios 15:571 Coríntios 15:57

1 Timóteo 4:41 Timóteo 4:4

1 Tessalonissenses 1:31 Tessalonissenses 1:3
                



–   

• Analizemos as nossas Analizemos as nossas 
orações à luz de orações à luz de 
Filipenses 4:6.  Filipenses 4:6.  

• Não é que pedimos muito Não é que pedimos muito 
e agradecemos pouco? e agradecemos pouco? 

• Peçamos ajuda ao Senhor Peçamos ajuda ao Senhor 
para que expressarmos para que expressarmos 
mais gratidão.mais gratidão.

• Vamos fazê-lo agora?Vamos fazê-lo agora?



  

QUANDO AGRADECER?QUANDO AGRADECER?



Louvar   VERSÍCULOS DO AT
Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios 
com louvor; 
louvai-o, e bendizei o seu nome. 

Salmos 
100:4

Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não 
sejam mais. 
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR. Louvai ao SENHOR. 

Salmos 
104:35

Mas nós bendiremos ao SENHOR, desde agora e para 
sempre. 
Louvai ao SENHOR.

Salmos 
115:18

Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos 
dos séculos e para sempre. 

Salmos 
145:2

Todas as tuas obras te louvarão, ó SENHOR, e os teus 
santos te bendirão. 

Salmos 
145:10



E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão 
dos exércitos celestiais, louvando a Deus 

Lucas 2:13

E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por 
tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. 

Lucas 2:20

E, quando já chegava perto da descida do Monte das 
Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, 
começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as 
maravilhas que tinham visto .

Lucas 19:37

E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Lucas 24:53
E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e 
singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de 
todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja 
aqueles que se haviam de salvar. 

Atos 2:46-
47

E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no 
templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. 

Atos 3:8

E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Atos 3:9
E outra vez: Louvai ao Senhor, todos os gentios, E celebrai-o 
todos os povos.

Romanos 
15:11

E saiu uma voz do trono, que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, 
todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos 
como grandes. 

Apocalipse 
19:5

 Louvar        VERSÍCULOS DO NTVERSÍCULOS DO NT







Em Apocalipse 5:9 os 24 
anciãos no céu cantam um 

novo cântico sobre o Senhor 
Jesus: 

“Digno és de tomar o 
livro… porque foste morto, 

e com o teu sangue 
compraste para Deus 

homens... 

Digno és de tomar o livro… 
porque foste morto, e com 

o teu sangue compraste 
para Deus homens”. 

Notemos que não dizem 
“tu nos compraste”. Na 

adoração o foco não 
está em nós!!  

Estamos 
tão 

ocupados 
com a 

Pessoa do 
Senhor 

Jesus, e a 
maravilhos
a obra que 

Ele 
realizou, 

que já nem 
pensamos 

em nós 
mesmos. 

Isto é 
louvor, 

sim, 
podemos 

dizer: 
adoração.



Então, 
recapitulando:

O que é 
adoração, 

segundo os 
pensamentos de Deus?

       

É quando nos 
temos nos ocupado com a Pessoa e com a obra do Senhor 
Jesus e compartilhamos com Deus aquilo que temos 
apreciado nesta ocupação. 

De maneira 
reverente, nós apresentamos a Deus as excelências e os 
atributos do Senhor como um sacrifício, como diz Hebreus 13:

 “o fruto dos 
lábios que confessam o seu nome”. 

Isto é 
adoração.
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