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Campanha: Tempo de Deus 

Aula 2 – Tempo de agradecer 

 
 

 Para você professor (a) 
 
A ingratidão é uma malignidade deste tempo que tem roubado os corações. 
Isso tem tornado a pessoas frias, infelizes, eternamente insatisfeitas. 
O ingrato não agradece, acha que tudo que o outro faz é por mera obrigação, não consegue enxergar 
as coisas boas que acontece, não vê felicidade nas pequenas coisas. 
É tempo de desligarmos esse mal das nossas vidas. 
É tempo de nos lembrarmos daquilo que o Senhor tem feito por nós, de nos enchermos de gratidão, de 
agradecermos a Deus por tudo o que ele tem feito, pelo que Ele ainda irá fazer e por aquilo que Ele é. 
 

Base Bíblica 
 
Lucas 17:11-19 
 

Objetivo 
 
Incentivar a criança a exercer a gratidão, a agradecer a Deus todos os dias, a ser grato aos pais e as 
pessoas que exercem o bem. 
 

Situação da Criança 
 
 

Desde cedo as crianças aprendem algumas palavrinhas chamadas até de mágicas, pois tem um poder 
grande de na nossa convivência social. Uma delas é o “OBRIGADO”. É interessante observar como 
algumas crianças tem dificuldade desde cedo de agradecer, de dizer um simples obrigado. 
 
Muitas vezes há falta de orientação familiar, mas em geral vemos que há uma resistência espiritual 
deste tempo para que o ser humano se torne ingrato. E vemos muitos casos de pessoas que não 
conseguem reconhecer a Deus, agradecer a Ele e perceber o bem que Ele nos faz todos os dias. 
 
É tempo de mudarmos essa situação. Tempo de enchermos o nosso coração de gratidão, de 
refletirmos sobre as bençãos que temos recebido e agradecermos a Deus. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Entregue uma bexiga para cada criança. 
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Explique que todas que você fará algumas perguntas. Quem tiver como resposta um “sim” deverá enxer 
um pouco a bexiga. Quem tiver como resposta um não, deverá esvaziar. 
 
- Você acordou todos os dias e estava vivo? 
- Você teve comida para comer todos os dias? 
- Você ganhou um presente de alguém algum dia desse ano? 
- Você pode brincar de uma brincadeira bem legal? 
- Você tem um amigo legal? 
- Você tem um pai, mãe, alguém da família que você ama muito? 
- Você sabe fazer alguma coisa muito bem? 
- Você sentiu felicidade no seu coração? 
- Você teve roupa para vestir e uma cama para dormir? 
 
Pode amarrar a bexiga. 
Agora olhem o tamanho dessas bexigas! Sabe o que representa? Tudo aquilo que Deus fez de bom 
para nós. 
A Bíblia diz que Deus nem dorme, só para cuidar de nós e garantir que tenhamos tudo aquilo que a 
gente precisa. 
 
Mas, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês: Quem aqui lembrou de agradecer por alguma 
dessas coisas? Hum... as vezes esquecemos de agradecer, não é?! Vejam o que aconteceu nessa 
história de hoje. 
 

Contando a História
  
Certo dia, Jesus estava passando por uma aldeia perto da Galiléia. Então 10 pessoas leprosas foram 
correndo ao encontro dele. 
 
Naquela época, ninguém chegada perto das pessoas leprosas. Essa doença era muito grave e 
contagiosa. Então essas pessoas precisavam ficar afastadas, longe da civilização. Eles não poderiam 
mais conviver com suas famílias, não poderiam trabalhar, nem participar de nenhuma festa e nem 
nada! Não tinham amigos. Estavam condenados! 
 
Mas quando viram Jesus encontraram a esperança de ter uma vida melhor. 
 
E Jesus curou os 10 leprosos e orientou eles a mostrarem para os sacerdotes que agora eles estavam 
curados. 
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Quem aqui acha que foi muito especial o que eles viveram? Quem acha que eles ficaram muito felizes e 
agradeceram muito a Jesus? 
Pois bem, tinham 10 leprosos, 10 foram curados, mas só 1 voltou para agradecer. 
Os outros saíram correndo, felizes, e nem agradeceram a Jesus. 
 
E Jesus perguntou para aquele que tinha agradecido onde estavam os outros 9... pois somente um 
havia voltado. 
E sabe o que aconteceu com aquele que voltou? Ele recebeu a salvação. 
 
Jesus ficou muito feliz por aquele homem ter demonstrado gratidão. 
 
Quem acha que foi errado o que os 9 fizeram? 
Foi errado mesmo.... 
 
Mas vejam nossos balões, cheios de coisas boas que Deus fez por nós. Será que nós lembramos de 
agradecer a Ele sempre? 
 
Crianças, nunca deixem a ingratidão tomar conta do coração de vocês. 
Precisamos lembrar de agradecer a Deus, por tudo, todos os dias. Isso vai nos encher de alegria, e vai 
agradar o coração de Deus. 
 
Quando somos gratos somos abençoados, somos mais felizes, porque reconhecemos que o Senhor 
está com a gente. 
 
Então agora vamos todos agradecer ao Senhor: 
 
“Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo, pelo que o Senhor tem feito, o que o Senhor vai fazer, pelo 
que o Senhor é. Me perdoe por todas as vezes que eu não te agradeci. Eu te amo muito Senhor, e hoje 
eu quero te dizer MUITO OBRIGADA por tudo! 
 
E agora todos podem estourar a bexiga. 
   
PRIMÁRIO – 7 E 8 ANOS  

Versículo  
 
“Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom e seu amor dura para sempre” Salmo 107:1 
 

Verificação do Ensino 
 
- quantos leprosos foram curados? 

http://ensinoinfantilnumclique.com.br/category/primario-7-e-8-anos/
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- quantos voltaram para agradecer? 
- qual o sentimento contrário a gratidão? 
- como posso mostrar que sou grato a Deus por todas as coisas? 
 

Atividade 
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Lembrancinha         
 
Vamos fazer e entregar para cada criança o potinho da gratidão. 
Cada criança devera anotar (ou desenhar) os motivos que fazem ela ter gratidão a Deus. Pode ser algo bom que 
aconteceu ou sentimentos que tiveram ao longo da semana. 
 
Estimule para que todos tragam os potinhos da gratidão na próxima semana para compartilhar com a turma. 

 
 

 


