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Passando alguns dias na área 
rural, em visita a amigos, me senti 
extasiado com o convívio feliz e a 
tranquilidade do local. 

Admirei a proximidade natural 
dos animais domésticos e me 
chamou a atenção a beleza da 
natureza estuante, ao redor. 

Saí a andar pelas redondezas 
e não me contive frente a tanta 
maravilha colorindo tudo à minha 
volta. 

Meus joelhos se dobraram no 
gramado verde e minha alma se 
envolveu naquela paisagem divina, 
coberta por um céu muito azul, e 
aves gorjeando ao redor. 

Sentindo emoção indescritível, 
orei em louvor e gratidão: 

Obrigado, Senhor, pela 
bênção da vida neste recanto de 
paz. Também em tantos outros, 
mergulhados nessa realidade 
multicolorida. 

Obrigado, Senhor, pelo céu 
que nos serve de teto; pela terra, 
solo sagrado, que tudo nos fornece 
em relação à vida e ao alimento. 

Obrigado pelo sol que, em nos 
aquecendo, vitaliza o verde 
variado das folhagens, embaladas 
pela aragem refrescante. 

Obrigado pela melodia 
entoada pelas aves livres, que nos 
presenteiam com sua alegria 
constante. 

Obrigado, Senhor, pelas mãos 
fortes dos agricultores, preparando 
o solo, plantando, zelando pelas 
searas benditas, e, igualmente, 
alimentando e amparando os 
animais. 

Obrigado pelo ar suave, fresco 
e saudável a suprir nossas 
necessidades profundas e 
sagradas da respiração. 

Por esta emoção que nos 
invade o ser. E, na certeza de que  

Tua presença se faz em cada 
detalhe observado, obrigado, Pai, 
por nos proporcionar tanta 
grandeza, tanto amor, tanta 
beleza! 

E por dividir tudo isso, sem 
restrição, com toda a Humanidade, 
mesmo que muitos Te 
desconheçam a grandiosidade. 

Eternamente, obrigado, 
Senhor! 

*   *   * 
Ser grato é um estado de 

espírito. 
A gratidão é sentimento que 

brota na intimidade e permite às 
almas se expandirem na direção 
da Luz Suprema. 

Quando se é profundamente 
grato, não existe decepção, nem 
motivos para queixas, porque nada 
se espera em resposta. 

Quando sentimos a força da 
gratidão, gozamos de saúde física, 
emocional e psíquica, em 
sensação de paz. 

Ser grato é o mínimo que 
devemos ao Pai Celestial por tudo 
quanto Ele nos oferece ao longo 
dos nossos dias. 

A gratidão, criando energias 
positivas, nos liberta das amarras 
de frequências negativas, nos 
ajudando     a     superar  situações  

adversas. 
Ela nos aproxima das 

pessoas, de amigos e familiares 
nos permitindo desfrutar da alegria 
de viver. 

Facilita nossas ações de amor 
e gestos de verdadeira caridade. 
Proporciona-nos felicidade e 
fortalecimento para vencer nossas 
mazelas. 

Concede-nos satisfação pela 
pessoa melhor que nos tornamos e 
também pelas pequenas coisas 
que realizamos. 

Isso porque a gratidão é 
resultado de atitudes de verdadeira 
humildade que permite 
transpareça o Cristo que existe em 
nós. 

Agradecer nos faz bem, 
porque entramos em contato com 
a Espiritualidade superior e 
percebemos novos horizontes de 
luz e de paz. 

A gratidão nos acena com a 
renovação para melhor que 
devemos sempre almejar. 
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