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Aula 4 – Thanksgiving Day: Dia de ações de graça
Estamos encerrando nossa campanha da Gratidão com uma celebração muito linda: O DIA DE
AÇÕES DE GRAÇA!
Esse culto será especial demais! Tempo de refletirmos sobre tudo o que o Senhor tem feito por nós
e agradecermos.
Para você Professor:
O Dia de Ação de Graças, em inglês “Thanksgiving Day”, é comemorado todos os anos na 4ª
quinta-feira de novembro. Apesar de não ser muito popular no Brasil, nos Estados Unidos é
feriado, sendo quase tão importante quanto o Natal.
Esse é um dia de agradecimento, em que as famílias se reúnem e recordam com gratidão as
coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Originalmente, a data era comemorada após a
época das colheitas, justamente para agradecer a fartura da produção agrícola.
Nos Estados Unidos as pessoas costumam viajar para passar essa comemoração em família. O
Dia de Ação de Graças é celebrado com um jantar, onde são servidos pratos típicos feitos à base
de abóbora, batata-doce, purê de batatas, molho de cranberry e o tradicional peru, além dos
cookies e tortas de maçã e nozes.
Cerca de 50 milhões de perus são consumidos no Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos,
motivo pelo qual a data é popularmente conhecida como “Turkey Day” (Dia do Peru).
Trazendo para o contexto Bíblico, a palavra nos ensina a dar graças ao Senhor.
Professor, medite no Salmo 136, ore, busque esse sentimento de gratidão e faça desse culto de
celebração uma oferta agradável diante do Senhor.
Leia e Medite:
Salmo 136
Quais são os meus objetivos:
Ensinar a criança a agradecer a Deus e a dedicar tempo para demonstrar gratidão
Qual é a situação da criança:
Durante todo esse mês as crianças aprenderam sobre gratidão, seja com versículos, reflexão sobre
situações cotidianas e até mesmo exemplos na Palavra de Deus.
A semente foi plantada!
E esse será o culto de celebração, de mostrar que ser grato é bom demais, e que trazer a memória
o que nos traz esperança nos faz muito bem.
Que possamos ensinar a criança a reconhecer quem é Deus nas nossas vidas, ensinar a agradecer,
a ter atitudes de gratidão.
Por mais que a criança tenha vivenciado exemplos de ingratidão, sabemos que o Espirito Santo é
quem convence. E essa semente do espírito está lançada e vai frutificar, em nome de Jesus.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Dia de ações de graça – Thanksgiving Day
Nessa aula faremos a nossa celebração de ações de graça.
Prepare uma decoração especial, uma mesa bem bonita. Você pode preparar um lanche especial,
quem sabe até um jantar.
Lembre-se dos protocolos de prevenção e prepare um dia memorável!
Sugestões para a o Dia de ações de graça:
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LOUVOR:
“Te agradeço” – Vaneyse https://www.youtube.com/watch?v=0qbIQiD8ITo
“Obrigado Jesus” – Conexão Alegria
https://www.youtube.com/watch?v=FOofpB8Bmic&list=RDFOofpB8Bmic&start_radio=1

VERSÍCULO DO DIA :

MINISTRANDO:
(Antes da ministração, faça inicie a dinâmica da árvore a gratidão – veja sessão de Atividade.
Durante a ministração cada criança poderá colocar seus agradecimentos na árvore)
Crianças, hoje é um dia muito especial: Dia de Ações de Graça!
Nós já aprendemos que dar graças é agradecer, então hoje é dia de agradecer.
Mas agradecer a quem??? Agradecer a Deus!!!
Temos muitos motivos para agradecer, não é mesmo?
Nesse culto, vamos nos lembrar de tudo o que Deus tem feito por nós.
Então cada um aqui vai poder contar o seu testemunho, o que Deus tem feito por você e colocar na
árvore os seus motivos de gratidão.
(professor, dê tempo aqui para que as crianças contem suas experiências e pendure seus
agradecimentos na árvore. No caso do baby e Kids 1, você pode levar bonecos e usar cada um
deles para dar exemplos de coisas boas que Deus fez por eles – trabalhe aqui o lado lúdico da
criança e leve elas a fazerem o mesmo)
Olha só quantos testemunhos maravilhosos.
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Temos sempre muitos motivos para agradecer: pela vida, pela família, por termos uma escola para
estudar, uma cama quentinha para dormir, por termos alimento para comer, e por tantas coisas que
Deus nos dá. Muitas crianças aqui oraram durante o ano e alguém foi curado, outras puderam
contar que o papai ou a mamãe conseguiram emprego. Teve criança que tinha provas difíceis na
escola, e conseguiram aprender e tirar boas notas.
E tudo isso aconteceu porque Deus nos ama muito e cuida da gente!
Deus é maravilhoso! Como é bom servir a Deus, ter Ele como Pai.
Tem um versículo que diz que é muito bom agradecer a Deus, porque Ele é bom e seu amor dura
para sempre.
Crianças, Deus nunca vai desistir de cuidar de vocês. Ele não vai deixar de te abençoar nenhum
dia. Sabe por que? Porque Ele é bom e o amor Dele nunca acaba!
Que lindo esse amor que Deus tem por nós!
Sabe crianças, quando alguém faz algo bom para mim, eu quero abraçar essa pessoa.
Agora eu fiquei com muita vontade de abraçar Deus. Vocês também ficaram???
Então abre beeem os dois braços. Vou contar até 3 e todos vão abraçar a si mesmos. Esse vai ser
o abraço de gratidão que vamos dar em Deus.
Vamos comigo? 1..2..3..e já!!! Uhuuu!!!!
Nós amamos a Deus! Somos muitos gratos de ter um Deus tão maravilhoso com a gente!
Olha só essa árvore que linda, cheia de testemunhos! Vamos orar agora e agradecer a Deus!
ORAÇÃO:
“Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Obrigada por
cuidar de mim e por me abençoar tanto. Obrigada por tudo Senhor. Em nome de Jesus. Amém “

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Nesse culto de ação de graça vamos entregar nossa oferta de gratidão.
Se você não preparou uma oferta, pense no que você vai entregar de oferta durante essa semana.
Pode ser uma atitude de gratidão, ajudar a mamãe, o papai, separar um brinquedo, uma roupa para
alguém que precisa. Vamos colocar em prática a gratidão

BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Esse foi um mês muito lindo no kids.
Estamos com o coração cheio de gratidão por tantos momentos de agradecimento que tivemos com
as crianças. Certamente esse tempo foi especial e a palavra semeada gerará muitos frutos.
Que esse mover de gratidão, de agradecer sempre continue. Não deixe as crianças se
esquecerem disso. Leiam juntos durante essa semana o Salmo 136 e se lembrem Daquele que
ama tanto vocês que nunca vai cansar de abençoá-los.
Deus abençoe!
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ATIVIDADE: SUGESTÃO
Vamos fazer uma árvore da gratidão. Cada folha será feita com a palma das mãos da criança e as
crianças deverão escrever ou desenhar os motivos de gratidão desse ano.
Exemplos de árvores da gratidão:
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LEMBRANCINHA:
Muitos chamam o dia de ações de graças de Dia do Peru (pois eles comem muito peru nesse dia).
Vamos entregar para as crianças um Peru bem divertido.

