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Aula 2 –  Agradecer e não esquecer 

 

A gratidão libera a benção de Deus, mas a ingratidão nos impede de vivermos as promessas de Deus.  

Nessa aula vamos ensinar as nossas crianças serem gratas em todas as circunstancias e não desistirem, 

pois se Deus prometeu Ele vai cumprir, e se a gente não murmurar viveremos todas as promessas. 

 

Leia e Medite:   

  

Salmos 103:1 e 2 

  

Quais são os meus objetivos:  

  

Ensinar a criança a importância de sermos gratos. 

Ensinar que devemos sempre nos lembrar de agradecer, em todos os momentos. 

 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

 

Continuando a dinâmica da campanha do mês de novembro, use a caixa da 

gratidão e o caderno da gratidão onde as crianças devem realizar as 

atividades do mês! Incentive-as a trazerem os caderninhos em todos os 

cultos.  

 

MOMENTO DA GRATIDÃO 

 

Leve apito, cornetas, pompons para o MOMENTO DA GRATIDÃO 

 

Com cartões coloridos (você pode decorá-los se quiser) comece a aula com momento “GRATIDÃO DA 

SEMANA”. A criança escolhe a cor do cartão e escreve ou desenha o motivo que ela quer agradecer naquele 

dia (semana), e depois ela conta, e todos devem fazer a maior festa agradecendo por aquilo que os outros 

amiguinhos viveram. Os apitos, cornetas e pompons serão utilizados para a celebração dos agradecimentos. 

 

 

Louvor:   

  

“Em todo tempo louvarei ao Senhor” https://www.youtube.com/watch?v=uPmvNrO1zlc 

 

VERSÍCULO DO DIA:  

 

“Que todo o meu ser louve o SENHOR, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos!”  
Salmos 103: 1-2 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uPmvNrO1zlc
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MINISTRANDO:   

 

Depois jogue a trilha QUEM AGRADECE VIVE A PROMESSA. 

 

Então conte a história: 

Crianças, vocês sabiam que, quem reclama só se dá mal? É isso mesmo: reclamar só faz a gente voltar para 

traz!  

 

O Povo de Deus tinha sido liberto do Egito e tinham recebido uma promessa de Deus de ir para uma terra 

linda cheia de coisas maravilhosas... Mas no meio do caminho, com aquele calorão, eles começaram a 

reclamar, e até disseram que onde eles estavam presos era melhor... e sabe o que aconteceu? Eles perderam 

a chance de ir para o lugar que Deus preparou para eles... e só dois homens, Josué e Calebe que tinham 

saído do Egito com todo o povo conseguiram viver a promessa, pois em quanto todos reclamavam, 

murmuravam, eles dois agradeciam...  

 

Eu acho que eles sonhavam dia e noite com a terra prometida... que eles estavam lá no sol do deserto até se 

bronzeando para curtirem a Terra que Deus tinha preparado!!! 

 

Todas as vezes que Deus te prometer alguma coisa, pode até aparecer algumas coisas que você pode achar 

que não vale a pena, mas isso é mentira!!! Quando Deus promete ele cumpre e se você agradecer até mesmo 

nos dias mais difíceis você viverá o melhor de Deus!!! 

 

Então em todo tempo seja AGRADECIDO, louve a DEUS por tudo, pois Ele é fiel e quando você agradece, 

você vive as promessas! 

 

Pense aí, o que Deus fez por você e que você pode agradecer? Lembre-se sempre das coisas que Deus te 

deu, aquilo que Ele já fez por você. Ah, e não se esqueça das promessas de Deus, do amor Dele. Assim você 

vai se encher todos os dias de gratidão. 

 

Vamos orar e agradecer agora!!! 

 

ORAÇÃO:   

   

“Senhor nós te agradecemos porque o Senhor é FIEL, e tudo que promete cumpre! Me ajuda a ser grato, e 

não reclamar para que eu possa viver tudo o que o Senhor tem para mim em nome de JESUS, amém!!!!” 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   
   

No Salmo 116:17 diz assim: Eu te darei uma oferta de gratidão e a Ti farei as minhas orações...  

Tudo que nós fazemos ao Senhor são ofertas, a nossa oração, quando a gente vem a igreja, quando 

separamos algo para trazer na igreja, o nosso dinheirinho... tudo isso é oferta a Deus. E hoje nós vamos 

entregar algo especial ao Senhor, uma oferta do tamanho da nossa gratidão por todas as coisas que Deus 

tem feito por nós. 
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ATIVIDADE:   

 
Como atividade, brinque de trilha com as crianças, sempre reforçando quando agradecemos vivemos o 

melhor de Deus, quando reclamamos perdemos o que Deus promete a nós.  

 

Faça uma trilha, pode ser impressa, com folhas escritas a mão, com giz em uma lousa, de 1 a 12 com os 

seguintes passos (modelo para ser impresso no anexo): 

 

Largada (jogue o dado) 

1. Você começou sua jornada avance 1 casa 

2. DESCANSE UM POUQUINHO 

3. Você reclamou da comida hoje – VOLTE UMA CASA 

4. Você agradeceu pelo Kids – AVANCE DUAS CASAS 

5. Você agradeceu por sua família- AVANCE UMA CASA 

6. DESCANSE UM POUQUINHO 

7. DESCANSE UM POUQUINHO 

8. Você murmurou      VOLTE PARA O INICIO 

9. Você acreditou em Jesus e louvou a ELE por seu amor! VA PARA CASA 11 

10. POR SER UMA CRIANÇA AGRADECIDA, JOGUE DUAS VEZES SEGUIDAS! 

11. DESCANSE UM POUQUINHO 

12. VÁ PARA A CHEGADA 

CHEGADA!!!!! VOCÊ RECEBEU A PROMESSA DE DEUS!  

Nessa brincadeira a intenção é que todas as crianças cheguem ao final, não haverá ganhadores e lugares. 

Cada um que terminar a trilha, festejem pois, a criança vai ter chegado na promessa de Deus! 

 

 

 

LEMBRANCINHA:   
 

Cartão ao mérito:  Por ser grato você alcançou a promessa. (Em anexo) 

 


