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Aula 3  
Gratidão 

 
Vamos ensinar as nossas crianças a serem gratas após cada oração. 
  
 Para você professor (a) 
 
Após o povo ter marchado lá em Êxodo começaram a murmurar, estavam libertos, 
viveram livramentos, presenciaram o impossível e mesmo assim não foram gratos a 
Deus. 
Muitos também estavam presentes na entrada triunfal de Jesus, mas será que estes 
também foram gratos no dia da sua morte e ressureição? 
Vivemos um dia maravilhoso, e nossas crianças levaram seus pedidos de oração e 
declararam que acharam o rei.  
Ao preparar esta aula pense o quanto você professor tem a agradecer.  
Gratidão é o reconhecimento do favor recebido, sentimento favorável dirigido àquele 
que o apoia, supri e abençoa. O Servo do Senhor deve fazer tudo com gratidão. Para a 
perseverança é fundamental a oração e a gratidão. Seja grato a Deus sempre, pois Ele 
dá vitorias. (Bíblia Apostólica) 
Se prepare primeiro fazendo tua lista de gratidão, coloque todos os pedidos de oração 
em forma de agradecimento. 
E assim leve também as nossas crianças a serem gratas, mesmo que tenha recebido 
uma resposta diferente do que você esperava, afinal os pensamentos de Deus não são 
os nossos, Ele sabe o que irá acontecer muito antes e sabe o que é melhor. 
 
Base Bíblica 
 
Lucas 17.11-19 
I Cor 15.57 
 
Objetivo 

 

 Ensinar a ser grato antes mesmo de receber. 

 A entregar a Deus uma oferta de gratidão.  

 Escrever testemunhos, pois eles abençoam outras crianças e adultos. 
Situação da Criança 
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  Muitas crianças já aprenderam a orar e pedir algo a Deus, mas poucas delas 
sabem como agradecer e testemunhar. Correndo o risco de se tornarem 
apenas aqueles que sabem pedir e quando recebem da maneira que não 
esperavam se tornam murmuradores. 
 

 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

Cartazes com imagens e dizeres de gratidão, pela vida, pela saude, pela família, 
alimento etc... 
Testemunhos (leia antes de começar a história)  
 

 

Contando a História 
  
Olhem só quanta coisas temos à agradecer. E como é bom ouvir testemunhos. 
Hoje quero contar a história de 10 homens, que tinham uma enfermidade incurável, que 
nenhum médico ou cientista da época conseguia descobrir a cura. 
Estes homens moravam em uma aldeia que ficava à caminho de Jerusalém. 
Jesus é um homem que gosta muito de andar e visitar lugares e pessoas, e ele 
estavam indo em direção a Jerusalém e passou bem no meio de Samaria e Galileia. E 
lá se encontrava esta aldeia. 
E vieram 10 leprosos, essa doença era uma das piores do mundo na época, mas eles 
começaram a gritar de longe (pois quem tinha lepra não podia se aproximar de 
ninguém) para que Jesus os ajudasse. 
Jesus deu uma ordem, lançou uma palavra, que eles deveriam ir até aos sacerdotes e 
se mostrarem. E eles obedeceram e foram curados. 
Mas apenas um voltou para agradecer a Deus e glorificar o nome dele. 
E a gratidão dele, fez com que ele fosse salvo.  
Temos que ter um coração grato, recebemos tantas coisas lindas de Deus, que o 
melhor é agradecer. 
9 leprosos que foram curados nem ligaram pra voltar e agradecer e apenas 1  fez isso, 
e ele recebeu a salvação. 
Ana agradeceu com um testemunho em forma de louvor por ter recebido Samuel, e 
Deus entregou muito mais pra ela.  
Gratidão traz vitórias. 
Vamos agradecer a Deus? 
Na próxima aula você trará um testemunho e uma oferta (podendo ser 1 kg de 
alimento, valores, lanchinho para o kids, suco, etc) 
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Oração  
Senhor Jesus queremos te agradecer, pois o Senhor é aquele que cuida de mim w de 
minha família, e que sempre me dá vitória antes mesmo de eu pedir. Agradeço-te por 
cada pedido que fiz na Marcha, e por cada oração que o Senhor ouviu. Muito obrigado, 
amém. 
 
Versículo  

 Graças a Deus, que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. 

I Cor 15.57 

Verificação do Ensino 

 Para onde Jesus estava indo? 

 Quantos leprosos estavam no caminho pedindo ajuda a Jesus? 

 Quantos foram curados e quantos voltaram para agradecer.? 
 

Oferta         
Atos 4.32-35 
Os apóstolos davam testemunhos da ressureição de Jesus, e a multidão acreditava e 
se alegrava. E entregavam ofertas aos pés dos apóstolos.  
Vamos entregar nossa oferta de amor e gratidão?  
 
Atividade 
EM ANEXO 
 
Lembrancinha 
Uma medalhinha. Diga para eles pendurarem na cabeceira da cama e lembrar todos os 
dias do quanto à gratidão é importante. 

 


