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Quebra-gelo (5 min)
Cite uma coisa pela qual você é grato hoje.

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

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Salmos 136

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 O pastor Davi Lago em seu livro “#umdiasemreclamar” diz que 
a gratidão é um conceito universal. Segundo o dicionário, gratidão 
é o reconhecimento de um benefício. No salmo 136, o salmista lista 
diversos motivos para agradecer a Deus, mas o que ele ressalta após 
cada ação benéfi ca de Deus é a essência das ações para conosco, seu 
amor, ou, em outras versões, sua misericórdia.
 Deus é amor; ele está em sua essência. Dar graças é uma 
ação nossa. Não é uma barganha com Deus ou uma obrigação. É 
uma atitude do coração que compreender o quão abençoado é por 
pertencer a Deus, de quem se relaciona com ele e pode observar na 
história e na sua própria história que ele é a essência de tudo o que 
somos e que nada faz sentido sem ele. Se contemplar a criação nos
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enche de gratidão, imagina contemplar o Criador.
 Faça uma lista de gratidão ao Senhor hoje. Agradeça pela 
vida, pela saúde, pelo alimento, pela família, pelos livramentos, pelo 
trabalho, pelos amigos, pela oportunidade de servi-lo e compartilhar 
com o mundo o Deus da nossa salvação. Agradeça também por sua 
presença nas adversidades, pela disciplina do Senhor, pela 
oportunidade de arrependimento quando pecamos.
 Somos gratos ao Senhor por quem ele é mais do que pelo que 
ele faz. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, que dura para sempre.

Refl exão
1. Você tem difi culdade para se sentir grato quando as coisas não 

estão indo muito bem?
2. Por que é importante cultivar um coração grato em vez de um 

coração cheio de amargura e murmuração quando nossos planos 
são frustrados?

3. O que você pode fazer para cultivar um coração grato, que glorifi ca 
a Deus?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que Deus os ajude a serem gratos em todas as circunstâncias.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu 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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