
  

CÉLULA 46/2021 

 

QUEBRA GELO 
 

Para este ano que está acabando, o que aconteceu que você é grato a Deus?  

 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: GRATIDÃO 

 
“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo 

nome. Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças de nenhum de seus 

benefícios.” Salmo 103:1-2 

 

INTRODUÇÃO 

Estamos chegando ao fim de mais um ano. É necessário pararmos por um momento e refletirmos 

sobre tudo o que Deus tem feito em nós e por nós. Com certeza, veremos o cuidado e o agir do 

Senhor para conosco, nos protegendo, preservando nossa família e a nossa vida. O salmista Davi, 

ao olhar para si mesmo, percebeu o quanto Deus havia operado em sua vida. Por isso, despertou 

a sua alma para agradecer ao Senhor: “Bendize, ó minha alma ao Senhor…” Gratidão é 

reconhecimento, é agradecer a Deus por tudo, reconhecendo que o que temos e somos provém 

d’Ele, pois sem Ele nada podemos fazer (Jo 15.5). Ele é a nossa força, proteção e refúgio, socorro 

nos momentos de aflições. (Sl 121.1). Nele depositamos nossas esperanças de um Novo Ano de 

realizações e bênçãos. 

 

1. GRATOS PELAS BENÇÃOS RECEBIDAS 

Contar as bênçãos recebidas é uma das maneiras de agradecer e abrir a porta para o milagre 

acontecer em nossa vida, de expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós 

– “grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres.” (Sl 123.3).  

 

A Palavra de Deus nos mostra que devemos ser gratos pelo favor recebido. Quando Davi trouxe a 

Arca de volta à tenda, orientou o povo a não esquecer aquele feito de Deus: “Lembrai-vos das 

maravilhas que tem feito, de seus prodígios, e dos juízos da sua boca” (ICr 16.12). 

  

Nossa vida deve ser um louvor a Deus. Pelo simples fato de estarmos vivos, tendo a possibilidade 

de servir ao Senhor, já é uma grande benção de Deus para nós. Lembremo-nos de que, quando 

estamos conscientes das bênçãos recebidas, e somos gratos a Deus por elas, vamos atrair mais 



bênçãos para nós. Quando pensamos no que estamos sendo gratos, abrimos nossa mente para 

uma perspectiva para que boas coisas nos aconteçam. A gratidão é a maior demonstração de 

reconhecimento  por um benefício recebido. A verdadeira gratidão que honra a Deus não é 

traduzida apenas em palavras, ela envolve compromisso de obediência a Ele e à Sua Palavra. 

 

2. BENEFÍCIOS DA GRATIDÃO 

- Atrai o que você desejar 

A lei universal da atração diz que vamos atrair para nossa vida as coisas nas quais pensamos e 

nelas nos concentramos. 

 

- Melhora relacionamentos 

Pense sobre uma pessoa do seu relacionamento. Seja grato pelos benefícios que ela lhe tem feito, 

e certifique-se de que ela está consciente da sua gratidão. 

 

- Reduz a negatividade 

É difícil ser negativo quando se pensa sobre as coisas pelas quais se é grato. Portanto, não 

esqueçamos o cuidado de Deus para conosco, porque Ele trabalha por aqueles que n’Ele esperam 

(Is 64.4). 

 

CONCLUSÃO 

Entre muitos motivos para sermos gratos a Deus está a nossa salvação, pois alcançamos d’Ele um 

favor imerecido. A gratidão ao Pai deve ser o nosso alvo permanente e esse alvo deve ser 

atingido, ainda que nos custe algum sacrifício. 

 

“Em tudo daí graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.” 

(1Ts 5.18). Amém. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Lucas 21:1-4 – Toda semente que semeamos na casa de Deus a de se multiplicar, para sua 
glória. 

_______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 18/12 – Conexão Jump 

Dia 19/12 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal no 

Youtube (MDP12 Oficial). 

Dia 31/12 – Culto da Virada às 22h 

_______________________________________________________________________________ 

 



 

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


