
4 A  L i a h o n a

Nosso Pai Celestial ordena que sejamos gratos em 
todas as coisas (ver I Tessalonicenses 5:18) e que 
demos graças pelas bênçãos recebidas (ver D&C 

46:32). Sabemos que todos os mandamentos Dele têm 
por objetivo trazer-nos felicidade e sabemos também que 
quebrar os mandamentos resulta em infelicidade.

Portanto, para sermos felizes e evitarmos a infelicidade, 
devemos ter um coração grato. Já testemunhamos em 
nossa vida a ligação entre gratidão e felicidade. Todos nós 
gostaríamos de sentir gratidão, mas não é fácil ser cons-
tantemente grato em todas as coisas nas tribulações da 
vida. Enfermidades, decepção e a perda de entes queridos 
são provações que por vezes enfrentamos na vida. Nossas 
tristezas podem diminuir nossa capacidade de enxergar 
nossas bênçãos atuais e de valorizar aquelas que Deus tem 
reservadas para nós no futuro.

É um desafio contar nossas bênçãos, pois temos a ten-
dência de não dar o devido valor às coisas boas. Quando 
perdemos o lar, o alimento ou a presença calorosa de 
amigos e familiares, damo-nos conta de quanta grati-
dão deveríamos ter sentido quando gozávamos desses 
privilégios.

Acima de tudo, às vezes é difícil sermos suficiente-
mente gratos pelas maiores bênçãos que recebemos: o 
nascimento de Jesus Cristo, Sua Expiação, a promessa da 
ressurreição, a oportunidade de desfrutar a vida eterna ao 
lado de nossos familiares, a restauração do evangelho com 
o sacerdócio e suas chaves. Somente com a ajuda do Espí-
rito Santo podemos começar a sentir o que essas bênçãos 
significam para nós e para as pessoas que amamos. E só 

assim podemos esperar ser gratos em todas as coisas e não 
ofender a Deus com a ingratidão.

 Devemos pedir em oração que Deus, pelo poder do 
Espírito Santo, nos ajude a ver nossas bênçãos com cla-
reza, até mesmo em meio a nossas provações. Ele pode 
ajudar-nos pelo poder do Espírito a reconhecer as bênçãos 
que não valorizamos o bastante e a ser gratos por elas. O 
que mais me ajuda é pedir a Deus em oração: “Poderias 
dirigir-me a alguém que eu possa auxiliar em Teu nome?” 
Foi ajudando Deus a abençoar os outros que consegui 
enxergar melhor minhas próprias bênçãos.

Minha oração foi respondida certa vez quando um casal 
que até então eu não conhecia me convidou para ir a um 
hospital. Lá vi um bebezinho tão pequeno que cabia na 
palma de minha mão. Em apenas algumas semanas de 
vida, aquela menininha passara por múltiplas cirurgias. Os 
médicos tinham dito aos pais que mais cirurgias difíceis no 
coração e nos pulmões seriam necessárias para garantir a 
vida daquela filhinha de Deus.

A pedido dos pais, dei uma bênção do sacerdócio ao 
bebê. Na bênção incluí a promessa de que sua vida seria 
prolongada. Além de proferir a bênção, eu mesmo fui 
abençoado com um coração mais grato.

Com o auxílio do Pai, todos nós podemos optar por ser 
mais gratos. Podemos pedir-Lhe que nos ajude a enxer-
gar nossas bênçãos com mais clareza, sejam quais forem 
as circunstâncias. Naquele dia, senti, mais do que nunca, 
gratidão pelo milagre do funcionamento de meu próprio 
coração e de meus pulmões. A caminho de casa, agradeci 
pelas bênçãos concedidas a meus filhos, as quais consegui 
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Deus, o Pai, deu Seu Filho, Jesus Cristo, e Jesus Cristo deu-nos a Expiação, a maior de todas as dádivas e de todos os dons.

constatar com mais clareza serem milagres de generosi-
dade de Deus e de pessoas boas à volta deles.

Acima de tudo, senti gratidão pelos efeitos visíveis da 
Expiação na vida daqueles pais angustiados e na minha. 
Eu vira esperança e o puro amor de Cristo brilhar no sem-
blante deles, mesmo em meio a suas terríveis provações.  
E senti a confirmação a que temos direito quando pedimos 
a Deus que nos revele que a Expiação pode nos permitir 
sentir esperança e amor.

Todos nós podemos optar por render graças em oração 
e pedir orientação a Deus para servir ao próximo em nome 
Dele — principalmente nesta época do ano em que come-
moramos o nascimento do Salvador. Deus, o Pai, deu Seu 
Filho, Jesus Cristo, e Jesus Cristo deu-nos a Expiação, a maior 
de todas as dádivas e de todos os dons (ver D&C 14:7).

Render graças em oração pode permitir-nos enxergar a 
grandiosidade dessas bênçãos e de todas as nossas outras 
bênçãos. Assim receberemos o dom de ter um coração 
mais grato. ◼

Ensinar Usando Esta MEnsagEM

O registro de nossas experiências e bênçãos 
pode ajudar-nos a recordá-las e serve de 

referencial no futuro. se julgar conveniente, 
peça às pessoas que você ensina que anotem as 
coisas pelas quais são gratas — para ajudá-las a 
recordar as bênçãos recebidas no passado, reco-
nhecer as atuais e ansiar pelas futuras.

Você também pode incentivar as pessoas que 
você ensina a seguirem o exemplo do Presidente 
eyring e a pedirem ao Pai celestial que as con-
duza a alguém que elas possam ajudar ou servir.
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6 A  L i a h o n a

 6. Mencione dez coisas do dia de hoje pelas quais é grato.
 7. anote o nome de dez lugares no mundo pelos quais é 

grato.
 8. cite dez invenções modernas pelas quais é grato.
 9. anote o nome de dez alimentos pelos quais é grato.
10. enumere dez coisas do evangelho pelas quais é grato.

ao fazermos uma lista desse tipo, constatamos que uma 
lista de 100 nem sequer começa a dar conta de todas as coi-
sas que deus nos concedeu.

ajude-me a Ver Minhas Bênçãos

Felipe está pedindo ajuda ao Pai celestial para 
conseguir enxergar as bênçãos de sua vida. aju-

de-o a achar coisas pelas quais ele pode ser grato, 
circulando-as. Tenha o cuidado de não deixar passar 
estas coisas escondidas no desenho: casa, banana, 

cachorro, igreja, escola, roupas, bicicleta, violão, 
bola e flor.

se desejar, faça uma lista das coisas pelas quais 
você é grato e mostre-a a sua família.
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aceitar o desafio da gratidão
John Hilton iii e anthony sweat

J o V E n s

C r i a n ç a s

não falemos simplesmente de contar nossas bênçãos — 
façamos isso! Prepare por escrito uma lista de 100 coisas 

pelas quais é grato. se parecer demais, tente o seguinte:

 1. anote dez habilidades físicas pelas quais você é grato.
 2. escreva dez bens materiais pelos quais é grato.
 3. anote o nome de dez pessoas vivas pelas quais é grato.
 4. anote o nome de dez pessoas falecidas pelas quais é 

grato.
 5. indique dez coisas da natureza pelas quais é grato.
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