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leprosos curados pelo Senhor. Somente um, e 
justamente o Samaritano, voltou para expressar sua 
gratidão e glori�car a Deus. 

Em contrapartida, a murmuração �ui com extrema 
naturalidade em nossas vidas. Momentos de crise 
como este que vivemos, potencializam a 
murmuração. Diante das nossas frustrações e 
decepções, o ímpeto de murmurar parece 
incontrolável! Só parece... precisamos aprender a 
resistir a esse impulso de carnalidade. 

Diante destas realidades distintas, penso ser 
oportuno provocar uma re�exão comparativa entre 
murmurações e orações de gratidão a Deus. Qual 
destas práticas tem sido predominante na sua vida? 
Você já tentou contabilizar todas as bênçãos e 
desfrutes da graça de Deus que você tem recebido 
diariamente? Você tem expressado sistematicamente 
sua alegria e gratidão a Deus como aquele único 
leproso samaritano? Ou será que as murmurações 
tem te impedido de ver as tantas bênçãos que recebe 
de Deus?

O silêncio eloquente da falta de gratidão a Deus deixa 
patente a conformidade mórbida com aqueles 
leprosos ingratos que tanto indignaram o Senhor. 
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