
 

EPISÓDIO 02:  SEMPRE GRATOS 

 

Data: 20/02/2022 

 

Versículo base da temporada: “Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não 

nas coisas terrenas”. Colossenses 3:2 

Textos base: Lucas 17: 11-19 (Jesus cura dez leprosos) 

 

Versículo do dia: “enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, 

transbordando de gratidão”. Colossenses 2:7 

 

Ideia Principal: Entender que a gratidão traz bênçãos. Ser grato deve ser um estilo de 

vida. 

 

Na chegada da sala entregar para os juniores 1 bala. Não falar nada, somente entregar. 

Quem agradecer imediatamente já recebe outra bala. Continuar sem falar nada. O 

fechamento será feito depois do início da palavra. 

   

Introdução 

Dinâmica: Garrafa da gratidão 

Iniciar fazendo uma roda com todos sentados no chão. 

Girar uma garrafa, e para quem o bico ficar apontado o Junior fala um motivo de gratidão. 

Após terminar o momento de agradecimentos fazer o fechamento da dinâmica da bala 

que foi entregue no início da aula.  

Perguntar quem recebeu 2 balas. 

Dar os parabéns e explicar que aqueles que falaram obrigado, imediatamente receberam 

a outra bala. Ou seja, quando somos gratos seremos abençoados, pois a gratidão agrada 

a Deus.  

Deus espera que sejamos gratos por tudo.  

COMO TREINAR SUAS ATITUDES 



Jesus estava a caminho de Jerusalém quando no meio do caminho resolveu entrar em um 

povoado que havia por ali. Ao entrar no povoado, logo 10 leprosos O viram e começaram a 

gritar bem alto: “Jesus, nos ajude por favor!”. 

Jesus olhou para eles e disse: “Vão e apresentem-se aos sacerdotes”, eu imagino que 

eles não tenham entendido nada, mas foram mesmo assim, afinal, Jesus mandou né? E 

então, no meio do caminho, um milagre aconteceu... eles foram curados da lepra! E eles 

ficaram tão felizes, mas tão felizes, que só queriam comemorar e nem pensaram em 

voltar para agradecer a Jesus.  

Porém, um deles voltou, cantando, louvando e agradecendo. Na verdade, ele se jogou aos 

pés de Jesus, tamanha era sua gratidão. Mas Jesus perguntou: “Não foram curados os 10 

homens” Onde estão os outros 9? Ninguém mais voltou? (azar o deles) Levante-se e vá, a 

sua fé o salvou! 

Percebeu a diferença? Notou qual foi a recompensa da gratidão? Todos os 10 leprosos 

foram curados por Jesus, mas, somente 1, o único, que teve o coração grato para voltar e 

agradecer, ganhou muito mais do que “só” uma cura, ele ganhou a vida eterna! A gratidão 

abriu caminho para sua salvação! 

 

A GRATIDÃO É UMA CARACTERÍSTICA DOS FILHOS DE DEUS, E, POR ISSO, HOJE 

VAMOS APRENDER 3 VERDADES SOBRE A GRATIDÃO: 

 

1- A GRATIDÃO TE AFASTA DA RECLAMAÇÃO 

“E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: "Que beberemos?” - Êxodo 15:24 

No livro de Êxodo percebemos o quanto o povo de Deus era “reclamão”. Um povo 

que foi escravizado por 400 anos no Egito, quando finalmente é liberto, reclama sobre 

tudo. Reclamaram da comida, da bebida, reclamaram até de Moisés... e tanta reclamação 

só demonstrava uma coisa, ingratidão!  

Bom, acho que vocês sabem qual foi o resultado de tanta ingratidão, não é? Deus 

não permitiu que nenhum daqueles homens que saíram do Egito entrassem na terra 

prometida, exceto Calebe e Josué, que se mantiveram fiéis e confiantes em Deus! 

Resumindo, reclamação gera ingratidão, e ingratidão deixa Deus “bravão”. 

 

2- A GRATIDÃO ABRE SUA VISÃO – Usar o visual de um óculos bem grande para 

ilustrar esse ponto. 



“Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em 
Cristo Jesus.” - 1 Tessalonicenses 5:18 

Quando aprendemos a ser gratos independentemente das circunstâncias, um mundo 

novo se abre para nós! É como aquela velha história de enxergar o copo meio cheio, 

sabe? É velha, mas faz sentido! Porque a verdade é que podemos tirar algo bom de 

qualquer circunstância, e por isso, devemos ser gratos em todas as situações.  

Fazer a ilustração do copo meio cheio e meio vazio.  

Podemos escolher olhar para o meio cheio, ou seja, ver tudo de bom temos ou olhar para 

o meio vazio. Ou seja, olhar somente para o que não deu certo, para o que não aconteceu 

da forma que você queria. 

Afinal, Deus é nosso Papai, e sendo assim, tudo que Ele faz é bom, e tudo que Ele 

permite, é necessário. Saiba enxergar qual a lição que Deus está lhe ensinando em cada 

situação. 

 

3- Deus se alegra com a nossa gratidão 

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 

A gratidão agrada a Deus, portanto, nós devemos buscá-la intencionalmente, todos 

os dias! Infelizmente, nosso coração foi corrompido pelo pecado, e a ganância entranhada 

em nós sempre nos afasta da gratidão. Sempre queremos mais, nunca estamos 

satisfeitos, portanto, ser grato precisa ser uma atitude intencional da sua parte, pois, se 

você não vigiar essa área, se tornará um reclamão bem rápido. 

A ganância não é uma característica dos filhos de Deus, bem como, a ingratidão, 

portanto, aprenda a ser grato por tudo que Deus já te deu, e procure reclamar menos do 

que Ele ainda não te deu. 

CONCLUSÃO 

Somos filhos de Deus, portanto, temos uma postura diferente da que o mundo tem. 

Sendo assim, você não pode ser reclamão igual ao seu amiguinho da escola ou da rua.  

Você precisa aprender a ser grato, pois a gratidão te afasta da reclamação, a 

gratidão abre a sua visão e a gratidão agrada o coração de Deus.  



Por isso, seja um filho que orgulha ao seu Pai do céu e aprenda a ser grato em toda 

e qualquer circunstância. 

Terminar fazendo apelo para receber Jesus e apelo sobre o tema.  


