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O TEMA DAS FESTAS 
#5 – Entrai por suas portas com ações de graças! 

 
Nós vamos começar com um versículo simples e absolutamente direcionador. 
 

Salmos 90:12 
Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. 

 
Contar os dias pode ser algo literal. Devemos celebrar os anos, meses, semanas e dias que se 
passam na nossa vida. Mas, precisamos também fazê-lo de forma subjetiva e mais profunda, 
avaliando tudo o que já nos aconteceu. Quando paramos para nos lembrar das coisas que já 
experimentamos, das bênçãos que já recebemos, seja o ar que respiramos, os livramentos 
invisíveis, os avanços e conquistas ou o simples fato de estarmos vivos, somos levados a 
agradecer. Pensar em tudo que já passamos é também “contar os dias”. Crie o hábito de fazer 
uma lista dessa. 
 
Os problemas, cansaços ou desafios à frente, ficam pequenos perto da imensidão de bênçãos 
que já nos foram dadas, e passaram, esquecemos. O coração sábio não tomará atitudes 
inconsequentes, não terá rompantes, altos e baixos nas emoções, não se deixará levar pelos 
dardos de desânimo ou ansiedade, mas encontrará segurança no fato de que, assim como Deus 
cuidou de nós até aqui, continuará cuidando! 
 

Filipenses 1:6 
Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de 
completá-la até ao Dia de Cristo Jesus. 
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Uma das características de alguém que tem o coração sábio, porque “conta os dias”, é a gratidão. 
Somos tomados de paz, descanso e alegria quando saímos da correria cotidiana e paramos para 
avaliar, refletir, meditar em tudo que Deus tem feito por nós. Ao agradecer, entramos na presença 
Dele! 

Salmos 100:4 
Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com 
hinos de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. 
 

MURMURAÇÃO ZERO 
Uma ação contrária à gratidão é a murmuração; uma leve e indiscreta palavra de reclamação. 
Às vezes, com alguns, nem é leve, mas explosiva rebeldia, xingamentos, grosseria... 
 

1 Coríntios 10:10 
Não murmureis, como alguns deles murmuraram no deserto e foram destruídos 
pelo exterminador. 
 

Como dito no versículo acima, a murmuração foi e é a causa de muitos se perderem no deserto 
da vida. 
 
O ensino é simples e claro. Se começamos com gratidão, entramos na presença de Deus. 
Se continuamos em louvores, entramos nos Seus átrios, em maior intimidade! 
Experimente passar esta semana se lembrando de fatos, recursos, bênçãos que Deus te deu. Faça 
uma lista, anote diligentemente e dedique um tempo para agradecer cada detalhe. Veja 
pessoalmente como isso te sensibiliza, deixa mais leve, torna-nos mais sábios! 
 
Reúna agora três motivos de gratidão por fatos, recursos e bênçãos que você recebeu no início 
deste ano. Lembre-se de quais bênçãos Deus tem derramado sobre sua vida durante o desafio 
de quarentena deste ano de 2020. Aplique-se a ações de graças. Faça isso agora mesmo. 
 
Levantem orações e canções de gratidão enquanto alguns mencionam, surpresos, as coisas boas 
acontecidas, que já nem se lembravam mais. 
 

Salmos 92:1 
Hino de gratidão a Deus 
 
1 Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, 
2 anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade, 3 
com instrumentos de dez cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. 4 
Pois me alegraste, SENHOR, com os teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos. 
5 Quão grandes, SENHOR, são as tuas obras! Os teus pensamentos, que 
profundos! 
 
Colossenses 3:15 
15 Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes 
chamados em um só corpo; e sede agradecidos. 16 Habite, ricamente, em vós a 
palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, 
louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em 
vosso coração. 17 E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o 
em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 


