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INTRODUÇÃO À CAMPANHA
A palavra GRATIDÃO tem sido muito utilizada nos dias
atuais.
Mas o que a Bíblia diz sobre gratidão?
O apostolo Paulo ensina na carta aos Tessalonicenses
(1Ts 5:18) que em todas as situações devemos ser gratos.
Então ser grato é uma escolha. Não depende das
circunstâncias.
Não é necessário que algo incrível aconteça para que você manifeste gratidão.
Você pode ser grato nos dias difíceis, ser grato nos dias em que estiver atarefado, grato nos dias de
descanso. Em todas as situações podemos ser gratos. Isso é o que Deus espera de nós.
Ter um coração grato é uma dádiva. Deus quer nos encher com uma porção diária de gratidão que nos faz
ser pessoas felizes resolvidas.
É tempo de abandonarmos as velhas práticas da ingratidão. É tempo de deixarmos de ser pessoas
amargas, pessoas “reclamonas”. É tempo de deixarmos de ser ingratos. É tempo de agradecer.
Abra a porta do seu coração para receber a porção nova que o Senhor quer te entregar nessa campanha.
Receba o poder da gratidão. Receba a alegria que só conhece aquele que tem o coração cheio dessa graça
que vem do céu.
É tempo de ensinar um caminho excelente para as crianças. É tempo de escolher o caminho da gratidão.
NOSSAS AULAS
DOMINGO

TEMAS:

07/11

Gratos vs ingratos

Lucas 17:11-19

1 Tessalonicenses 5:18

14/11

Uma atitude de gratidão

Lucas 7:36-50

Salmos 100:4

1 Crônicas 15 e 16

Salmos 69:30

Salmo 136

Salmos 136:1

21/11

O Louvor que agradece

28/11

Thanksgiving: Dia de ações
de graça

#tempodeagradecer #gratidão

Deus te abençoe!
Equipe pedagógica

BASE BÍBLICA:

VERSÍCULO
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Aula 1 – Gratos vs Ingratos
Nessa aula vamos ensinar para as crianças o que é gratidão e quais atitudes uma pessoa grata tem que a
diferencia de uma pessoa ingrata.
Vamos trabalhar com a estratégia de situação problema, trazendo exemplos do cotidiano da criança e
mostrando o que o Bíblia ensina sobre isso.

Para você professor
Queridos, o mundo anda cheio de ingratidão.
A ingratidão tem entrado nas casas e destruído a alegria das famílias, e até das crianças.
A expectativa de sempre querer o inatingível, de valorizar excessivamente o que é material, tem feito as
pessoas olharem mais para o que o falta do que para aquilo que ela já conquistou.
A palavra do Senhor nos ensina que devemos levar na memória o que nos dá esperança (Lm 3:21).
É necessária uma faxina mental para tirar todo o lixo da ingratidão que rouba os pensamentos e os momentos
de alegria que podemos vivenciar.
Quando somos ingratos, deixamos de enxergar o melhor que Deus tem para nós.
Comece por você, professor, esse renovo da mente, o renovo que está em Romanos 12:2.
Encha-se de gratidão, comece o seu dia buscando um olhar diferente para as situações que você vai vivenciar.
Comece o seu dia agradecendo a Deus. Comece um desafio novo agradecendo a Deus.
Vença as suas guerras agradecendo.
Supere a tristeza, as decepções, as frustrações agradecendo e buscando esse poder da gratidão pois,
independente das circunstâncias, o Senhor tem essa graça para você.
Seja um instrumento do Senhor para levar a luz de Jesus para essa geração.
É tempo de se levantar uma geração cheia de gratidão, cheios da graça do Senhor.

Leia e Medite:
Lucas 17:1-19

Quais são os meus objetivos:
Ensinar a criança o que é gratidão e porque é importante sermos gratos.
Mostrar para a criança, a luz da Palavra, que deixamos de viver bênçãos quando somos ingratos.

Qual é a situação da criança:
Praticar a gratidão desde a infância é essencial, pois o gesto é um sentimento genuíno, que fortalece relações
de respeito e promove a boa convivência com os demais. Por isso, entender o poder da gratidão só traz
benefícios para as crianças, pois as incentiva a virarem adultos mais gentis e empáticos.
De acordo com estudos científicos realizados, o sentimento de gratidão é capaz de gerar vínculos. Isso
porque a gratidão favorece a liberação de hormônios (como a ocitocina) que provocam a sensação de bemestar e reduzem o medo e a insegurança.
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E o que mais a ciência confirma em relação a verdade da Palavra de Deus:
• Um estudo de 2019 publicado no Journal of Happiness Studies descobriu que a gratidão está ligada
à felicidade em crianças aos 5 anos de idade. Isso significa que ensinar gratidão para nossos filhos
ainda pequenos pode ajudá-los a crescer e ser pessoas mais felizes.
•

De acordo com um estudo de 2008 publicado no Journal of School Psychology , crianças gratas (com
idades entre 11 e 13 anos) tendem a ser mais felizes, mais otimistas e têm melhor suporte social. Eles
também relatam mais satisfação com suas escolas, famílias, comunidades, amigos e com eles
próprios. Crianças gratas também tendem a dar mais apoio social aos outros.

A criança precisa de exemplos para aprender. Então enfatize nas aulas a importância de agradecer a
um amigo que ajudou em uma atividade ou que foi gentil. Incentive as famílias a cultivarem os
pequenos hábitos de agradecimento. Vamos promover a gratidão, sermos abençoados por isso e
trazermos mais alegria para os nossos dias.

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. A caixa da gratidão será utilizada durante
todo o mês, nos cultos da semana e do domingo

2. Nessa primeira aula da campanha da gratidão faremos a brincadeira
da garrafa do agradecimento. Para isso você precisará de:
• 1 garrafa pet decorada escrito AGRADECIMENTO
• 1 caixa ou envelope grande com diversos cartões escrito os
alvos de agradecimento: FAMILIA, PAI, MÃE, PROFESSOR
DO KIDS, PROFESSOR DA ESCOLA, PASTOR/BISPO,
IGREJA,
ESCOLA, IRMÃOS, AMIGOS, SAUDE,
NATUREZA
Comece a brincadeira colocando as crianças sentadas em roda.
Explique que aprenderemos a agradecer com essa brincadeira.
Gire a garrafa. A criança que ficar com a tampa sendo apontada na
direção dela deverá começar a brincadeira e sortear um cartão alvo. Todos deverão saber qual é o
alvo de agradecimento (pai, mãe, professor). Após isso, a garrafa é girada novamente, e cada criança
que ficar com a ponta sendo apontada para si deverá dizer um agradecimento aquele alvo, por
exemplo: “eu quero agradecer ao papai que preparou o café da manhã hoje”, “eu quero agradecer a
tia do kids por sempre preparar brincadeiras legais” e assim por diante.
Faça várias rodadas, utilizando todos os cartões e garantindo e todos participem 😊
OBS: Se tiver dúvidas sobre a dinâmica, veja um exemplo nesse vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=4IIxx8mb0QA
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Louvor:
“Muito obrigada” – Crianças Diante do Trono https://www.youtube.com/watch?v=vDCoN9SPmvU
“Obrigado Jesus” - https://www.youtube.com/watch?v=FOofpB8Bmic

Versículo do dia:
“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

Ministrando:
(inicie a ministração após a dinâmica da garrada do agradecimento)
Crianças, vocês acharam difícil pensar nos motivos de gratidão?
Agora e se essas pessoas estivessem aqui, vocês conseguiriam, agradecer? Ou seria mais difícil?
Vou contar para vocês a história de 2 amiguinhos... vejam só o que aconteceu com eles.
A Maria queria muito um tablet de presente. Então os pais programaram uma surpresa: no
dia do aniversário dela, eles embrulharam o melhor tablet que puderam comprar e
colocaram na pilha de presentes.
No momento em que a Maria foi abrir os presentes todos os convidados estavam
presentes... Ela ficou tão empolgada quando viu seu tão sonhado tablet que foi correndo
para o quarto com sua melhor amiga para brincar com a novidade. Ela nem chegou a abrir
os outros presentes...
Puxa, será que a Maria demostrou gratidão? Como ela poderia ser uma pessoa mais
grata? Será que a festa será mais divertida se ela tivesse aberto os demais presentes e
agradecido a cada um? (promova aqui um debate com as crianças)

Lucas era um menino muito estudioso, mas tinha muita dificuldade em
entender as contas de Matemática.
Então sua amiga Julia se ofereceu para ajudá-lo a estudar para a prova.
Julia ficou uma tarde inteira na casa de Pedro ajudando-o, estudando e
estudando...
Então, chegou o dia da prova, Pedro tinha certeza que agora iria tirar uma boa
nota, mas para sua surpresa ele tirou 0.
Pedro ficou tão bravo que não quer nem mais falar com Julia, porque não
adiantou nada toda aquela tarde estudando com ela.
Humm... será que Pedro está sendo ingrato? Devemos ser gratos quando as
coisas dão errado também? O que Pedro deveria fazer? (deixe as crianças
opinarem)
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Crianças, vocês viram que nossos amigos viveram coisas que cada um de vocês podem viver também. Hoje
eu quero contar algo para vocês: quanto somos gratos, recebemos bênçãos maravilhosas de Deus. Mas
quando somos ingratos, perdemos a melhor parte.
Olha só o que a Bíblia diz sobre isso:
Uma vez, Jesus estava fazendo uma viagem, e no meio do caminho encontrou 10 pessoas muito doentes.
Era uma doença muito contagiosa e grave. Essa doença era a lepra. O corpo da pessoa com lepra ia
apodrecendo e não havia remédios para que a pessoa se curasse.
Como essa doença era muito contagiosa, a pessoa tinha que ir embora da cidade, deixar a família e passar
a viver sozinha. Quando encontrava alguém com a mesma doença, acabavam virando amigos e viviam juntos.
E assim esses 10 homens estavam unidos por uma doença terrível, e sem ver a família. Muito triste o que
estavam vivendo...
Jesus olhou para eles e pensou: Eu posso curá-los!
Então Jesus foi sem medo até esses 10 homens leprosos e curou eles. Jesus falou: vocês estão curados! E
eles foram curados mesmo!
Esses homens ficaram tão felizes que saíram correndo, pulando de alegria, e puderam entrar na cidade
novamente.
Mas, um desses homens pensou: eu preciso agradecer a Jesus! E ele voltou, foi até Jesus, se ajoelhou e
agradeceu muito.
Crianças, Jesus abençoou esse homem e disse que ele estava naquele dia recebendo a salvação.
Ele recebeu muito mais do que uma cura.
Quem é grato, agradece, recebe muito mais. Recebe bênçãos de Deus, recebe alegria.
Deus se agrada das pessoas que tem gratidão.
Que bom que esse homem voltou para agradecer! Ele recebeu a salvação por ser grato!
Quem bom que estamos ouvindo essa história para aprendermos com ela.
Vamos agora decidir: Quem aqui quer ser uma criança ingrata, que reclama de tudo?
E quem aqui quer ser grato, cheio de gratidão e que sabe agradecer a Deus e as pessoas que te fazem bem?
Eu escolho ser grato! demostrar gratidão em todos os momentos!
Quem vem comigo, levanta a mão bem alto e fala: “xô ingratidão, eu sou abençoado e cheio de gratidão”
Glória a Deus!

Oração:
“Senhor Jesus, eu te agradeço por me ensinar, através da Sua Palavra, a ser uma pessoa grata e abençoada.
Tira de mim toda ingratidão. Limpa o meu coração e me enche da gratidão que vem do Senhor. Em nome de
Jesus Amém!”

Vamos entregar nossas ofertas:
Crianças, hoje vamos entregar nossa oferta de gratidão ao Senhor.
Vocês sabiam que o homem que foi curado entregou uma oferta? Ele entregou o tempo dele, a vontade de ir
correndo rever a família quando voltou para ver Jesus e agradecer.
Que oferta preciosa! Qual oferta preciosa de gratidão podemos entregar?
Vamos preparar nossa oferta e entregar com alegria.
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Bilhete aos pais:
Queridos pais
Estamos iniciando uma nova campanha maravilhosa! Vamos ensinar para as crianças o caminho da gratidão.
A palavra do Senhor nos ensina que em todas as circunstancias devemos ser agradecidos.
“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
Sabemos que a criança aprende com o exemplo e com a prática. Então queremos compartilhar um desafio
hoje com as famílias: Que tal vocês trocarem essa semana bilhetinhos de agradecimento dentro de sua casa?
A cada gentileza, ato de bondade ou ajuda, escreva bilhetinhos agradecendo e abençoando o seu filho.
Promova essa ação para que um escreva bilhetinho para o outro.
Sua atitude de amor trará uma habilitação tão poderosa que repreenderá a ingratidão do seu lar, e trará a
graça do Senhor sobre a sua família. Em nome de Jesus.
Deus abençoe!

Atividade:

anexo
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Lembrancinha:
Entregue para cada criança um caderninho da gratidão. Ensine as crianças a utilizarem o caderninho
diariamente, anotando os seus motivos de gratidão. Esse será o momento de oração diário da criança durante
essa campanha. O mesmo caderninho será utilizado nas aulas da semana.
Você pode personalizar o caderno imprimindo a capa a seguir.

