
MINHA GRATIDÃO 
 
 Domingo, dia 22 de Maio de 2011, ficará registrado em minha memória como 
um dia de grande graça divina sobre minha vida. Não tanto pelas festividades de meu 

41  aniversário mas sim pela grande manifestação de carinho, amor e incentivo 
espiritual que a Igreja Batista Betel realizou. Confesso que já esperava um presente, 
talvez um bolo de aniversário, mas esse ano os irmãos se superaram e possivelmente 
envolvidos pelo “upgrade de gratidão” pregado há poucos domingos atrás foram alem 
de todas as minhas expectativas e realizaram sem saber um sonho antigo de agradecer 
a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e de minha família nesses anos de 
vida e Ministério Pastoral. 
 Uma grande emoção me dominou ao ouvir os anos de gratidão, a mensagem 
do pastor Mendes e o testemunho de minha esposa que me trouxe à memória a 
grande verdade espiritual relatada em Lamentações 3:22 – “Graças ao Grande amor 
do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis.” 
Lembrei daqueles momentos cruciais da vida em que se não fora a misericórdia de 
Deus com certeza eu não estaria mais nessa terra. De todas as lembranças a mais 
dolorida foi a do seqüestro. Já se vão dez anos de uma data tão triste mas ao mesmo 
tempo de vitória pois o Senhor conservou-me vivo e me livrou.  
 Esse ano eu completo 20 anos de Ministério Pastoral. Aqui na Betel caminho 
para meu quinto ano de serviço ao Senhor e aos irmãos. O culto de domingo à noite foi 
uma injeção de ânimo em um momento em que sinceramente eu estava precisando. 
Pastorear não é uma tarefa fácil. Pastorear uma grande Igreja se torna algo ainda mais 
difícil. Quanto mais gente, mais trabalho. Quanto mais qualidade, mais detalhes a 
serem atendidos. E quanto mais investimento espiritual, mais ataques do inimigo. E 
sobre quem tudo isso recai com mais intensidade? Sobre o pastor. Jesus deixou isso 
claro quando, por ocasião do seu sofrimento, declarou: “ferirei o pastor, e as ovelhas 
do rebanho serão dispersas” (Mateus 26:31b). O inimigo de nossas almas sabe que há 
uma grande chance em prejudicar a Igreja toda se o pastor estiver ferido. Na tristeza, 
desânimo e enfermidade de pastores muitas igrejas sucumbem. Talvez seja por esse 
motivo que os ataques a pastores e suas respectivas famílias sejam tão diretos e 
ferozes. Jesus ao enviar os discípulos em sua missão pastoral lhes preveniu dos 
sofrimentos do ministério, dizendo que encontrariam no rebanho não apenas ovelhas 
mas também lobos (Mateus 7:15, 10:16, Lucas 10:3). Graças a Deus estes tem sido 
minoria em meu ministério. Tenho encontrado ovelhas tão amorosas, dedicadas, 
compreensivas, companheiras e fieis a Jesus, supremo pastor.  O culto de domingo foi 
uma injeção de ânimo, um sinal de que minha vida tem sido bênção na vida de meus 
irmãos e isso não apenas me alegra mas também sinaliza a graça divina sobre mim, 
mostrando que o nosso Deus tem sido bondoso ao fazer uso de meus talentos – que 
Ele mesmo conferiu – para a edificação de vidas e ministração da Palavra. 
 Hebreus 13:17 diz: “obedeçam aos seus lideres e submetam-se à autoridade 
deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que 
o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para 
vocês.” Alguns acham que a primeira parte do verso – obedecer e se submeter aos 
lideres – é muito difícil. Eu sempre achei mais difícil a outra parte: prestar contas das 
ovelhas que o Senhor me confiou. No domingo vocês, Igreja Batista Betel, tornaram 



meu trabalho mais alegre, mais leve, mais feliz. Foi uma grande bênção a atitude de 
vocês. Creiam que me sinto renovado em minhas forças e pronto para continuar. 
 E, claro, não poderia deixar de destacar minha querida e amada esposa, Nívia, 
que ao testemunhar ensinou toda a Igreja que devemos incentivar nossos cônjuges, 
demonstrar publicamente nosso amor a eles e ajudá-los a seguir firmes na vida 
espiritual.  
 Sou muito grato a Deus por mais um ano de vida. Sou grato por minha família, 
Igreja, amigos e oportunidade de Servir a meu Jesus. Como diz o cântico, “não tenho 
palavras para agradecer Tua bondade... dia apos dia me cercas com fidelidade... nunca 
me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de Ti 
Senhor.” 
 Amo vocês em Cristo. Obrigado pela vida de vocês em minha vida.  
 

Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez 
Pastor Titular da Igreja Batista Betel 

www.prgimenez.net 
prgimenez@ibatistabetel.org.br 

 

http://www.prgimenez.net/

