O COMPROMISSO DA GRATIDÃO
Que alegria podermos celebrar 75 anos de existência! Não canso de agradecer a Deus
por esse privilégio de servirmos, adorarmos e testemunharmos de Jesus por um período tão
longo. É maravilhoso saber que a Betel estava nos planos de Deus e que, em todo esse
período, o Senhor a tem sustentado e dado vitórias diante das mais diferentes lutas
enfrentadas nessas décadas.
Comecei a fazer uma lista de motivos de gratidão, e meu coração foi se enternecendo
diante de tantas coisas que o Senhor nos deu. Vamos juntos agradecer a Deus?














Pela visão da Igreja Batista de Vila Mariana, que organizou nossa igreja;
Pelos primeiros crentes que, com determinação, encararam o desafio de plantar uma
igreja nessa região;
Pelos pastores que passaram por aqui, cada um sendo usado por Deus de forma única,
e em momentos diferentes da história;
Pelos membros que já foram chamados à glória e, agora, aguardam o reencontro nos
céus com os atuais membros da igreja;
Pelos membros que há décadas têm sustentado a igreja com sua fidelidade, amor e
compromisso;
Pelos crentes que começaram sua vida cristã nessa igreja, e hoje estão servindo ao
Senhor em tantos lugares diferentes;
Pelos seminaristas que foram sustentados pela igreja e hoje são pastores, missionários
e líderes dentro e fora do Brasil;
Pela propriedade privilegiada que nos foi dada aqui em Santana e pelo patrimônio
adquirido nesses anos;
Pelas igrejas filhas, pelos missionários, pelos projetos evangelísticos e outras iniciativas
que tivemos o privilégio de fazer parte;
Pelas pessoas que foram ajudadas pela igreja e aprenderam sobre amor e compaixão
de forma prática;
Pelo privilégio de sermos uma das maiores igrejas batistas de nossa cidade;
Pela abundância de dons e talentos distribuídos aos membros da igreja no decorrer
dos anos;
Pelas vitórias alcançadas nas mais diferentes áreas e pelo testemunho que podemos
apresentar, dizendo hoje com convicção: “até aqui nos ajudou o Senhor” (1 Samuel
7.12).

Com certeza, a lista é bem maior do que essa. Cada um dos membros da Betel
lembraria outros motivos de gratidão, e precisaríamos de algumas páginas para demonstrar o
quanto somos felizes por termos recebido tantas e tantas bênçãos das mãos divinas.
Por tudo o que Deus fez por nós, só nos resta responder com uma atitude de
compromisso e total fidelidade, continuando a obra que foi iniciada há 75 anos. Só podemos
dizer ao Senhor que continuaremos sendo uma igreja viva, fiel à Palavra, amorosa, receptiva,
anunciadora da mensagem salvadora de Cristo, séria em seu comportamento, dedicada ao
Senhor, pronta a servir, disposta a amar os perdidos sem Cristo e preparada para aquele dia
em que Jesus Cristo a chamará, para com Ele se encontrar nas nuvens.
Por tudo o que nosso Deus fez por nós nesses últimos anos, queremos agradecer
com nosso compromisso e fazer dele nosso culto. Não queremos apenas festejar com alegria,
mas sim servir ao Senhor com nossa disposição máxima, certos de que isso será a melhor
demonstração de gratidão que poderemos dar ao Senhor.
Por tudo o que Deus fez e por tudo o que ainda fará somos gratos! Aceite, Senhor
Deus, a gratidão dessa igreja que é tua!

Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez
Pastor Titular da Igreja Batista Betel em seu jubileu de Brilhante

