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FAMILIA – 014 REMÉDIO PARA A MEMÓRIA
Jesus perguntou: "Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Lucas 17:17

Responda:   - Cite um beneficio que fizeram a você? Algo bom, que você ficou grato!

O Problema da Maioria é esquecer benefícios. O episódio de Lc. 17.11-19 fala a 
respeito de um pequeno grupo: dez pessoas, todas curadas por Jesus de um horrível 
mal, a lepra. Apenas um dos dez (v.15) percebeu o benefício e voltou para agradecer. 

Retornar para agradecer é algo que raramente fazemos, tanto para com Deus como 
para o nosso próximo; Repare que aquele leproso  que voltou para agradecer saiu 
com uma bênção maior: a salvação eterna. Quando somos agradecidos sempre 
receberemos mais;

Agradecer é um remédio para memória: Precisamos de um remédio para não 
esquecermos os benefícios que outros nos fazem. A sugestão de Ester 6.1-14 é que 
façamos registros, que tenhamos um bom diário. 

O Rei Assuero, lendo o seu diário, lembrou que foi beneficiado por Mordecai e então 
resolveu honra-lo. Não esqueça dos feitos de Deus e nem dos amigos. 

É muito interessante notar o comportamento das pessoas da antiga, elas sempre 
dizem a respeito uma das outras: “Devo muita obrigação a fulano (a)”. Isso quer 
dizer que ela lembra um benefício que a pessoa proporcionou para ela, por isso ela 
sempre será grata. Você é assim?

Em  2 Re 4.1-17 nos apresenta pessoas com grande capacidade de reconhecer os 
benefícios recebidos. Este texto fala de uma mulher que reconhece a bênção de ter 
um homem de Deus por perto e resolve construir uma suíte especial para hospeda-lo, 
e o homem de Deus  também reconhece os bons tratos recebidos, resolve também 
recompensa-los (v.13). 

Nunca esqueça dos benefícios que sua família já fez por você! Quando aparece um 
desafio, um problema, acabamos esquecendo de tudo que já fizeram por nós! 

Que Deus nos faça perceptíveis aos benefícios recebidos, ter os olhos assim bem 
abertos para as coisas boas que os outros nos fazem é uma grande necessidade para 
aqueles que são cristãos.


