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Já Agradeceu
a Deus Hoje?
Quebra-gelo (5 min)
Você já agradeceu a Deus hoje?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Salmos 40:1-17

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Diariamente, recebo um relatório em meu celular que indica a
porcentagem de tempo gasto em cada aplicativo usado. Não 
raramente, entristeçome quando percebo que investi mais tempo em 
redes sociais do que em leituras ou produtividade.
 Se, ao fi nal deste dia, também fi zéssemos um relatório para 
contabilizar o que mais saiu dos nossos lábios hoje, qual seria a 
estimativa para a gratidão a Deus? Certa vez, Jesus disse que a nossa 
boca fala do que está cheio o coração (Mt 12:34). Se nosso coração, 
portanto, estiver cheio de amargura e egoísmo, com certeza sairá de 
nossos lábios murmuração, mas, se nele há fonte de gratidão pelas 
grandes e pequenas coisas que Deus tem feito, dele emanará sincero 
louvor (v. 16).
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 A gratidão com sinceridade externa um coração que confi a 
e se agrada de Deus. Davi, sempre que expressava sua gratidão, 
testemunhava ao povo a grandeza e o poder do Senhor, sua misericórdia 
e bondade para com ele: “Não oculto no coração a tua justiça; falo da 
tua fi delidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia 
a tua fi delidade e a tua verdade” (v. 10). As palavras de louvor do 
salmista também expressam sua total dependência dele: “Quanto a 
mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupase comigo. Tu 
és o meu socorro e o meu libertador” (v. 17). E as suas?

Refl exão
1. Quando está orando, você tem o costume de agradecer 

nominalmente por casa umadas bençãos do dia?
2. Por que é importante ter um coração grato? 
3. Quais pecados podem ser gerados pela falta de gratidão?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e agradecer a 
Deus pela vida em Jesus e pelas bençãos comuns e diárias.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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