
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: GRATIDÃO

SEMANA 40: Gratidão Pelo Maior Tesouro Que 
Cristo Conquistou Para Nós.

Nenhuma bênção material presente se compara 
com o esplendor e a beleza do céu para os crentes. 
Devemos agradecer desde já por algo que Cristo já 
conquistou por nós. Ele tomou posse do céu em 
nome de todos os crentes: “Onde Jesus, como pre-
cursor, entrou por nós” – Hb. 6.20. O céu deve ser 
uma gloriosa cidade, visto que tem Deus por seu 
construtor e habitante. O Céu é a essência e a quin-
tessência de toda bem-aventurança. Lá os santos 
obterão o que desejam. Agostinho desejava poder 
ter visto três coisas antes de morrer: Roma em sua 
glória, Paulo no púlpito e Cristo na carne. Mas os 
santos terão uma visão mais excelente: verão não 
Roma, mas o céu em sua glória; verão a carne de 
Cristo, não oculta por uma corpo crucificado, mas 
glorificado. Eles “contemplarão o rei em sua beleza” 
– Isaías 33.1. Que lugar glorioso será! No céu “Deus 
será tudo em todos” – 1 Co. 15.28. Beleza para os 
olhos, música para os ouvidos, alegria para o co-
ração; e o será para o mais pobre dos santos, tanto 
quanto para o mais rico.

 Ó cristão, você que está agora em traba-
lhos pesados, talvez com as mãos no arado, você se 
sentará no trono da glória (Ap. 3.21). O mais pobre 
crente será tirado de seu trabalho cansativo e pos-
to à direita de Deus, tendo a coroa da justiça sobre 
sua cabeça. Meditem e agradeçam a Jerusalém lá do 
alto pois, ao fazê-lo, a obediência brotará em seu 
coração. Servirá de estímulo para nossos corações 
preguiçosos e nos fará “abundantes na obra de Deus, 
sabendo que, no Senhor, nosso trabalho não é vão” – 
1 Co. 15.58. O peso da glória não nos atrapalhará 
na corrida, mas nos fará correr mais rapidamente. 
Esse peso acrescentará asas ao dever. Agradecer e 
pensar sobre o céu também nos levará ao esforço 
da pureza de coração, pois apenas “os puros de cora-
ção verão a Deus” – Mt. 5.8. Apenas um olho limpo 
pode olhar para um objeto brilhante e transparen-
te. Pensar e agradecer sobre o céu será um pilar de 
suporte em tosos os nossos sofrimentos. O céu os 
reparará todos. Uma hora apenas no céu nos fará 
esquecer todas as nossas dores. O sol seca a água; 
um raio da gloriosa face de Deus secará todas as 
nossas lágrimas.  

 A eternidade nos faz pensar sobre a vida 
eterna tanto dos salvos quanto dos ímpios: “E es-

tes vão para o castigo eterno, mas os justos, para a 
vida eterna” – Mt. 25.46. A gratidão pelo céu nos faz 
lembrar que o frasco da ira de Deus sempre pingará 
sobre os maus. Quando você tiver calculado mui-
tas miríades e milhões de anos, até mesmo eras, a 
ponto de ultrapassar os limites de toda aritmética, 
a eternidade nem terá iniciado. Esta palavra, Eter-
no, estraçalha o coração. Se a árvore cai na direção 
do inferno, lá ela permanece por toda a eternida-
de. Agora, é o tempo da paciência de Deus; depois 
da morte será o tempo da paciência dos pecadores 
quando “sofrerão a vingança do fogo eterno” – Judas 
7. A alma que uma vez desembarca na praia celes-
tial deixa para trás todas as tempestades. A alma 
glorificada se banhará para sempre nos rios de delí-
cias – Salmo 16. É isso que faz o céu ser céu. “Esta-
remos sempre com o Senhor” – 1 Ts. 4.17. Agostinho 
diz: “Senhor, contento-me em sofrer quaisquer dores 
ou tormentos neste mundo, se um dia puder ver tua 
face; mas, se fosse apenas um dia, e então fosse eje-
tado do céu, seria antes agravamento da infelicida-
de. Mas esta palavra, sempre com o Senhor, é muito 
cumulativa e constrói a coroa da glória. Um estado 
de eternidade é um estado de segurança”. 

 A visão da eternidade nos fará desapegar 
das coisas presentes, que voam e logo passam. O 
que é este mundo para quem tem em vista a eter-
nidade? É tão somente a menor parte de um ponto, 
que, como diz o matemático, é apenas nada. Aquele 
que pensa sobre a eternidade desprezar os prazeres 
transitórios do pecado e deixará de invejar a pros-
peridade dos ímpios. Aqui eles se enfeitam com 
suas sedas, mas o que isso significa diante da eter-
nidade? Enquanto houver algo como a eternidade, 
Deus terá tempo suficiente para considerar todos os 
seus inimigos. 

Pense Nisso!
 
Perguntas para Reflexão

• Quantas vezes você já parou para agradecer o 
céu que Cristo já conquistou para você?

• Como isso muda nossa visão sobre a morte?

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

Vem aí o Dia de Ação de Graças (28/11). 
Prepare seu grupo e traga sua doação!!!


