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Aula 2 – Uma atitude de gratidão
O que você faria se quisesse demonstrar muita gratidão por alguém?
Gratidão é um ato de amor. Agradecer é também um presente!
Nessa aula vamos aprender sobre um lindo ato de gratidão que agradou muito o coração de Deus.

Para você professor
Você já agradeceu hoje?
Faça um exercício de começar o seu dia agradecendo.
Viver uma vida de gratidão requer atitudes, comportamentos.
Muitas vezes refletimos sobre a importância da gratidão, mas temos dificuldades de implementar.
Por isso a palavra de Deus nos instrui e nos alerta sobre vivermos uma vida de gratidão, sempre agradecendo
por tudo.
“Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo”. Efésios 5:20
Professor, o que mudaria em nossa vida se implementássemos de fato esse modo de vida e vivêssemos
debaixo dessa graça?
Será que nossos dias seriam mais leves? Será que nós seriamos pessoas mais leves? E nossas dificuldades,
como lidaríamos com elas?
Coloco aqui esse desafio. Vamos viver Efésios 5:20 e experimentar da benção de sermos gratos.

Leia e Medite:
Lucas 7:36-50

Quais são os meus objetivos:
Levar a criança a refletir sobre como podemos ter atitudes de gratidão.
Mostrar com base na Palavra que Deus se agrada quando temos atitudes de gratidão.

Qual é a situação da criança:
Quais exemplos de gratidão as crianças tem sido expostas nos dias de hoje?
Com a tendência do ser humano reclamar mais do que agradecer, existe um risco das crianças carregarem
marcas de ingratidão.
Atitudes de ingratidão não são privilégio da geração atual. Podemos nos lembrar do povo escravo no Egito,
que mesmo depois de liberto, começou a reclamar por a terra prometida parecer longe...
Quantas vezes queremos um carro novo, e logo reclamamos que a gasolina está cara, queremos uma roupa
nova, e reclamamos de ter que arrumar o guarda roupa, queremos um belo banquete, mas reclamamos da
louça que sobra na pia.
Re-significar o olhar para as situações diárias pode nos levar a um nível de satisfação que ainda não
conhecemos. Essa nova perspectiva pode ser transformadora para o futuro de uma criança.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Dinâmica para a campanha
1. Caixa da gratidão
Prepare uma caixa bem bonita escrito GRATIDÃO. Essa caixa
ficará na sala de aula, e a cada dia dessa campanha as crianças
escreverão ou desenharão os seus motivos de gratidão e colocarão
na caixa. A caixa da gratidão será utilizada durante todo o mês, nos
cultos da semana e do domingo

2.
Balão da gratidão
Entregue uma bexiga para cada criança. O objetivo dessa dinâmica será
as crianças pensarem nos motivo de gratidão dessa semana. O que
aconteceu que deixou elas felizes? Leve cada uma a refletir sobre os
motivos que ela tem a agradecer.
A cada motivo encontrado, a criança deverá soprar a sua bexiga.
Professor, você pode ajudas as crianças, fazendo-as se lembrar do
alimento, da familia, da escola, da saude que receberam, de cada novo dia
que o Senhor deu, etc.
Ao final da brincadeira, vejam se todos tem bexigas cheias (certamente terão) pois sempre temos
muitos motivos para agradecer.

Louvor:
“CORAÇÃO ALEGRE” - Minha Vida é Uma Viagem

Versículo do dia:
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Ministrando:
(inicie a ministração após a dinâmica do balão da gratidão)
Vamos continuar com a discussão da situação problema.
Bruninha foi escolhida como representante da sala do 3º. Ano.
Isso significa que ela seria a ajudante da professora durante todo o mês.
Por ser uma aluna muito aplicada, ela ficou feliz demais!
Como forma de retribuição, Bruninha pediu para sua mãe fazer um bolo de
chocolate muito caprichado, comprou doces e uma lembrancinha para cada
criança da sala. Ela estava muito agradecida.
As crianças da outra sala começaram a falar mal da Bruninha, acharam tudo
aquilo um exagero. Alguns estavam querendo reclamar com a diretoria da escola
para que ela nunca mais fosse representante da sala.
Debate: Vocês acham que Bruninha estava errada? Os colegas da outra sala estão fazendo certo em querer
tirar ela desse posto? E os colegas da sala da Bruninha, vocês acham que eles gostaram dessa surpresa que
ela preparou como agradecimento? Será que Bruninha se sentiu feliz em fazer tudo isso ou ela fez triste?
(após o debate, ensine a história Bíblica)
Crianças, vocês sabiam que a Bíblia conta uma história muito parecida com o que aconteceu com a Bruninha?
Isso aconteceu quando Jesus estava aqui na terra.
Ele foi visitar a casa de um homem, e algumas pessoas foram junto com ele.
Dentre as pessoas que estavam nessa visita tinha uma mulher que estava guardando um perfume muito caro
para uma ocasião especial.
Esse perfume era tão caro, mas tão caro, que a pessoa precisaria trabalhar o ano inteiro só para pagar o
preço que ele custava.
Essa mulher conhecia Jesus, ela era tão agradecida porque Jesus transformou a vida dela. Todos falavam
mal dela porque ela tinha feito coisas erradas no passado. Mas Jesus perdoou ela e nunca acusou ela ou
criticou. Ele ensinou o que é o amor verdadeiro e o perdão. Puxa, ela nunca tinha sentido tanta alegria antes....
Então, essa mulher, que se chamava Maria, pegou esse perfume caro e lavou os pés de Jesus com o perfume
todinho. Usou até a ultima gota. E secou os pés de Jesus com os cabelos. Ela estava tão grata que até beijou
os pés de Jesus...
Mas, algumas pessoas que estavam naquela casa e viram o que aconteceu começaram a criticar a mulher.
Falaram: “nossa, poderia vender esse perfume caro e dar para os pobres... “
Então Jesus falou que ela estava certa. Estava honrando a Ele com sua gratidão.
Crianças, Deus nos ensina que devemos ser gratos em todos os momentos e demostrar nossa gratidão com
palavras e atitudes.
Nunca deixe de agradecer uma pessoa, ou demostrar que você está feliz com o que aconteceu.
Não deixe, principalmente, de demonstrar a sua gratidão a Deus. Não importa o que as pessoas falem ou
pensem. Agradar a Deus sempre é o mais importante. E ser uma pessoa com muita gratidão é algo que deixa
Jesus muito feliz!!!
E então, quem tá sentido seu coração cheio de gratidão nesse momento por aprender a palavra de Deus?
Vamos orar por isso!
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Oração:
“ Senhor Jesus, eu desejo ter atitudes de gratidão, que honrem ao Senhor e que demostrem que sou uma
pessoa agradecida por todas as coisas boas que me acontecem. Eu quero te agradecer por tudo Senhor, por
ser o meu Senhor e por me ensinar sua Palavra. Em nome de Jesus Amém!”

Vamos entregar nossas ofertas:
Aprendemos nessa aula que gratidão é demostrada com atitudes.
Hoje vamos agradecer a Deus com nossas ofertas. Como Maria, que entregou o perfume precioso, que era
importante para ela. Vamos entregar ofertas que sejam importantes ao Senhor e que honrem a Ele.

Bilhete aos pais:
Queridos pais
Continuamos nossas reflexões sobre gratidão, e hoje queremos deixar aqui dicas sobre como implementar
no dia a dia atitudes de gratidão:
7 formas de demonstrar gratidão
1. Deixe bilhetinhos pela casa. Que tal escrever uma mensagem bem carinhosa? ...
2. Use e abuse das palavrinhas mágicas. Obrigado, por favor, com licença… ...
3. Valorize os momentos compartilhados. ...
4. Esteja sempre pronto para ajudar. ...
5. Seja gentil. ...
6. Escute. ...
7. Expresse seu amor.
“Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos
com Jesus Cristo.” 1 Tessalonicenses 5:18
Deus abençoe!
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Atividade:
Nessa aula faremos uma oficina de artesanato. O perfume que a Maria derramou nos pés de Jesus estava
dentro de um vaso, então nessa oficina faremos artes com Vasos.
Leve vasos de barro para que as crianças possam pintar com tinta (indicação tinta plástica).
Você pode também levar argila ou biscuit para que as crianças modelem seus vasos.

Lembrancinha:
Que tal utilizar os vasos personalizados e adoçar um pouco essa lembrancinha?
Você pode colocar docinhos dentro do vaso e entrega-los como lembrancinha. Dica: pirulito (exemplo a
seguir)

