
 
 
 

CÉLULA 47/2020 
 

 

QUEBRA GELO 
 

O que é ser uma pessoa grata? Você se considera uma pessoa grata? 
______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: GRATIDÃO 

 

“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”. 

I Tessalonicenses 5.18 

 

A gratidão é uma atitude de reconhecimento pelo que temos desfrutado na vida. Começando pela 

própria vida, podemos enumerar muitos motivos para agradecer: nossa salvação, nossa família, 

nossa saúde e a dos nossos queridos, nossa casa, nossa célula, nossa igreja, nossos amigos, 

nosso trabalho, os “extras” que vão além das nossas necessidades supridas, etc. 

 

Leia Salmo 103:1-2 e reflita se você está rendendo graças ao Senhor por todos os Seus 

benefícios. 

 

O apóstolo Paulo falou à igreja dos Tessalonicenses: “em tudo, daí graças, porque esta é a 

vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco” (I Ts 5:18). 

 

Lembre-se o que o apóstolo disse: “Em tudo, dai graças”.  O que tudo pra você?  

 

1) É possível viver sempre grato a Deus?  

Sim, destacando que viver constantemente num estado de gratidão certamente é uma dádiva do 

Espírito Santo, e só é possível na vida de quem vive Nele, pois o mundo nos ensina a viver na 

busca desenfreada por mais, gerando descontentamento por metas não alcançadas e pouca ou 

nenhuma gratidão pelas bênçãos recebidas de Deus; como o reconhecimento do dom da vida.  

 

2) O modelo de gratidão e Jesus. 

Mesmo não tendo lugar onde reclinar a cabeça, ele deu graças no momento mais delicado de sua 

vida: “a crucificação”. Isso é ser grato em qualquer situação por entender que está vivendo os 

propósitos de Deus. 



 

O Senhor não ignora o nosso sofrimento, mas ordena que oremos e lancemos sobre Ele a nossa 

ansiedade, ao invés de murmurarmos e, só assim, poderemos crescer ao ponto de nos 

agradarmos de sua vontade. 

• Enquanto pensamos naquilo que nos falta, deixamos de perceber o que Deus já nos abençoou. 

 

3) Quando louvamos a Deus estamos declarando nossa gratidão e reconhecendo que o 

que Ele faz é sempre o melhor para nós 

(Atos 16: 22-26) Paulo e Silas estavam presos com pés e mãos amarrados, mas seus corações 

estavam cheios de gratidão e cantavam hinos de louvor a Deus, e as demais pessoas escutavam. 

Isto moveu o mundo espiritual e de repente, à meia noite, houve um grande terremoto e todas as 

cadeias caíram e todas as portas foram abertas (Atos 16: 22-26) 

 

Conclusão: Se você é grato a Deus, agradeça, louve-o. Declare sua gratidão orando, cantando, 

vivendo de maneira agradável a Ele. A gratidão é uma arma poderosa para nossas futuras 

conquistas. 

_______________________________________________________________________________ 
 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

 
2 Samuel 24:24 – Não podemos oferecer algo para Deus que não custe nada. 
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COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

- Dia 20/12 – Culto da Família as 9 e às 19h 

- Dia 31/12 – Culto da Virada 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 
- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 

- Orem pelo Brasil e seus governantes, para que possam direcionar o povo brasileiro da melhor 

forma possível, neste momento de grande crise por qual estamos passando.  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


