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PLEITO DE RECONHECIMENTO 
 

O substantivo ‘pleito’ vem do latino ‘placitum’ que tem como raiz o 
verbo ‘placeo=agradar a, ser agradável’. O sentido do substantivo é, 
portanto: ‘o que agrada, vontade, desejo, agrado, satisfação, etc.’.   

A demonstração de satisfação,  de desejo de agrado a Deus pelos seus 
grandes feitos, é um mandamento bíblico: E a paz de Cristo, para a qual 
também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; 
e sede agradecidos. Colossenses 3:15.  Naturalmente só se rende um pleito 
de agrado, satisfação e gratidão, quem for capaz de avaliar com justiça e 
verdade, o bem advindo de uma escolha favorável realizada, ou de um 
benefício recebido ‘bona fide’, ou seja, de boa fé, de graça, sem custo. 

O reconhecimento de Deus e sua bondade é uma dificuldade para o 
homem sem fé.  Seu raciocínio é dominado pelo ceticismo e pragmatismo. Sua 
mente não alcança além do tempo que se encontra entre o nascimento e morte. 
Seus valores não vão além do que os olhos possam ver. Suas alegrias e 
felicidades não ultrapassam o que um dos cinco sentidos pode perceber e 
apreender.   Mas o que dizer dos que têm tocado  o invisível através da nova 
vida recebida em Cristo; experimentado as benesses das virtudes do alto 
através do habitar do espírito,  fazendo-se presente de forma inequívoca na 
prática vida do dia-a-dia?  Desses a culpa não poderá ser eximida de quem 
proceder indiferente às vividas manifestações do Eterno. 

Aqueles que estão envolvidos com o fazer de Deus através de suas vidas 
nesta existência, não têm como não se derramar em louvor e gratidão ao 
Senhor pelo Seu honrar a confiança e fé que n’Ele têm depositado!!!  As 
edificações aqui erigidas têm sido obras de alvos de fé. Fé de um povo de 
periferia composto em sua maioria de classes C e D. Um povo trabalhador, 
sofrido, mas cônscio da dignidade alcançada em Jesus Cristo bem como 
comprometido com a missão d’Ele recebida!!!  E os demais feitos realizados 
então?  São provas de que o fazer de Deus não se limita às nossas parcas 
possibilidades humanas. Prova disto têm sido os eventos pontes realizados.  

Que jamais nos esqueçamos de QUEM é o Senhor a quem servimos, e 
que a nossa parte é somente ser instrumento disponibilizado em Suas mãos, 
mesmo com os parcos recursos que temos em nosso dispor. SOLI DEO 
GLORIA!_2ª Edição Editada_edsonbvaleriano_14012018. 

 


