2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO
NOVEMBRO
CAMPANHA: GRATIDÃO

INTRODUÇÃO À CAMPANHA
Como é bom ter um coração grato! Saber reconhecer o que o outro fez de bom e que te abençoou...
Gratidão é uma virtude, é algo que vem de Deus e se manifesta em nós através de atitudes, de palavras e
demonstrações.
Manifestar gratidão é aquilo que Jesus espera das pessoas.
Demostrar gratidão é uma consequência de um coração grato.
Esse mês vamos aprender sobre essa virtude a luz da Palavra de Deus, nos encher de gratidão e através
das nossas ações manifestar ao mundo o quanto um coração grato pode ser mais feliz.
E como aprenderemos sobre gratidão? Através da Palavra de Deus!
Nos cultos da semana estudaremos Salmos de gratidão e buscaremos nos encher desse sentimento lindo
que vem de Deus para nós.
É tempo de agradecer, é tempo de demonstrar gratidão.
Com Jesus não há espaço para ingratidão não... Somos gratos por tudo e o tempo todo, pois temos a Graça
do Senhor em nós.
NOSSAS AULAS
SEMANA

TEMAS:

SEMANA 1

Agradecer honra a Deus

Salmos 50:23

SEMANA 2

Agradecer, e não esquecer

Salmos 103:1 e 2

SEMANA 3
SEMANA 4

#tempodeagradecer #gratidão

Deus te abençoe!
Equipe pedagógica

Agradecer sempre
Louvar é agradecer

VERSÍCULOS:

Salmos 34:1-2; Salmo 118:24
Salmo 150; Salmo 147:7
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Aula 1 – Agradecer honra a Deus
Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação,
um auxílio, em favor de outra.
A palavra gratidão tem origem no termo do latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou grato.
Também deriva de gratia, que significa graça.
Ter um coração grato é algo agradável diante de Deus, e atitudes de gratidão HONRAM ao Senhor.
É sobre isso que falaremos nessa primeira aula dessa campanha que está cheia de gratidão.

Leia e Medite:
Salmo 50:23

Quais são os meus objetivos:
Ensinar a criança o que é gratidão e porque é importante termos esse sentimento em nós.
Mostrar na Palavra de Deus que quando temos atitudes de gratidão, honramos a Deus.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Dinâmica para a campanha
1. 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.

2. Entregue para cada criança um caderninho da gratidão. As crianças deverão levar
esse caderno nos cultos, anotar os salmos que aprenderam e os desafios que terão a
cada semana. Incentive as crianças a usarem o caderninho em casa também, anotando
os seus agradecimentos a Deus. Será o momento de oração diário da criança durante
essa campanha.

Louvor:
“Muito obrigada” – Crianças Diante do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=vDCoN9SPmvU

VERSÍCULO DO DIA:
“Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e Eu mostrarei a salvação de Deus ao
que anda nos meus caminhos.” Salmos 50:23
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MINISTRANDO:
(Comece a aula com a caixa da gratidão)
Crianças, quem aqui sabe o que significa gratidão?
Sabe quando alguém faz uma coisa boa para você e seu coração fica todo feliz? Ai você pensa: “nossa
preciso muito muito agradecer essa pessoa porque eu amei o que ela fez!” Esse sentimento de querer
agradecer, isso é gratidão!
Muitas pessoas não conseguem agradecer, não conseguem ver as coisas boas, e isso é muito triste. O
coração delas está cheio de ingratidão. Quem é ingrato não consegue ver o que é bom, não consegue
reconhecer o bem que alguém fez, não consegue agradecer...
Agora eu pergunto para vocês, Jesus espera que nosso coração esteja cheio de gratidão ou de ingratidão?
Ah, com certeza de gratidão!!!
Vamos ver o que a Bíblia fala sobre gratidão (leia o versículo com os maiores. Com a turma dos pequenos,
apenas explique)

“Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, me honra, e Eu mostrarei a salvação de Deus ao
que anda nos meus caminhos.” Salmos 50:23
Olha só, aqueles que tem gratidão e demostram essa gratidão honram a Deus!
Então, cada vez que você se esforça para reconhecer uma pessoa, para agradecer, para enxergar o lado
bom das coisas e ser grato por isso (em vez de reclamar) você está honrando ao Senhor.
Quem aqui acha que Deus merece ser honrado?
Ah, com certeza Ele merece toda a honra!
E hoje aprendemos como honrar ao Senhor, sendo pessoas gratas, agradecidas.
Vamos fazer um combinado: vamos reclamar menos e agradecer mais! Quem topa esse desafio?
Então agora cada um vai pensar em um motivo para agradecer, escrever em um papelzinho e colocar dentro
dessa caixa.
Essa caixa vai ficar aqui na nossa sala. E a cada culto você poderá honrar ao Senhor colocando a sua gratidão
dentro dela.
Vamos orar ao Senhor!

ORAÇÃO:
“Senhor nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus que cuida de nós. Eu quero Senhor encher o
meu coração hoje de gratidão, e quero honrar ao Senhor através do meu sentimento e das minhas atitudes.
Em nome de Jesus, Amém!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Você já ganhou um presente por ter feito algo de bom para alguém? Ah, as vezes a gente fica tão grato, mas
tão grato que não quer só falar... a gente quer dar um presente para a pessoa para mostrar o quanto estamos
felizes pelo que ela fez.
E a nossa oferta de hoje vai ser essa crianças. Vamos agradecer a Deus e entregar um presente muito
especial que mostre o quanto somos felizes por Ele cuidar de nós e fazer tantas coisas boas por nós.
Nossa oferta de gratidão honra ao Senhor. Então vamos ofertar agora com gratidão e alegria.
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ATIVIDADE:
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LEMBRANCINHA:
Caderno da gratidão. Você pode personalizar o caderno imprimindo a capa a seguir.

