
 
 
 
 
 
SEMANA 07.06.2020 
 
Tema: Gratidão 

Salmos 144 

QUEBRA-GELO  

O que é gratidão pra você? 

Oração breve 

3 juniores farão orações de gratidão 

 Edificação 

Todos devem estar com suas bíblias abertas no 
Salmo 144. Também uma folha de papel e 
caneta. Peçam que, se não estiverem, devem ir 
buscar. 
 
Você já parou para agradecer a Deus por 
cada um desses 365 dias que Ele lhe deu? Já 
agradeceu por cada bênção que você 

recebeu durante este tempo de 

pandemia? 
 
Estamos vivendo um tempo muito 
diferente não é? Um tempo em que não 
saímos de casa, mas ao mesmo tempo 
temos muitas coisas pra fazer. Temos tanta 
coisa para fazer que, muitas vezes, nem 
percebemos o tempo passar. É a Escola, o 

Inglês, as tarefas de casa, ajudar em casa, 
reunião de célula, cultos... E quando 

percebemos a semana já passou e o mês 
acabou e, muitas vezes, nem sequer nos 
lembramos de dizer ao Senhor: Obrigado pelo 
dia ou pela bênção recebida. 
 
Vamos pensar um pouco em quantas bênçãos 

nós recebemos do Senhor neste tempo. Você 
pode escrever em uma folha de papel? 
Quantas vezes você disse a Ele obrigado por 
elas? 
 
O que é gratidão? É a capacidade de 
reconhecer o bem que se recebeu, o benefício 
que lhe foi feito. Em resumo, é ter um coração 
agradecido a quem me fez algo de bom. 
 
Quem tem abençoado a sua vida? Não é o 
Senhor? O rei Davi sabia tocar o coração de  

 
 
Deus com seus Salmos, nos quais reconhecia os 
benefícios que havia recebido do Senhor. 
 
Vamos ver o Salmo 144. Ele começa 
bendizendo a Deus, pois Ele é a sua Rocha (v.1). 
Você já olhou para uma rocha? Certa vez fomos 
a uma cidade, em cujo caminho havia muitas 
rochas. Elas demonstram força, algo que não se 
abala, e assim é o Senhor, a Rocha na qual os 
nossos pés estão firmados. 
 
Davi diz que o Senhor é a sua fortaleza, o seu 
refúgio, o seu libertador, o seu escudo, em 
quem confia (v.2). O rei Davi reconhecia que 
quando estamos em situação de perigo, no 
Senhor, encontramos abrigo, segurança, 
proteção. 
 
O rei Davi continua seu Salmo mostrando que 
não há no homem nenhuma importância para 
que o Senhor se importe com ele, mas, ainda 
assim, o Senhor dispersa os seus inimigos, livra-
o do mal, daqueles que procuram prejudicá-lo, 
mentindo sobre ele (v.3-8). 
Por causa desses benefícios, Davi diz que 
cantará louvores ao Senhor (v.9), pois é Ele 
quem dá a vitória, quem traz livramentos 
(v.10,11). 
 

Vamos seguir o exemplo do rei Davi? Pense um 

pouco e lembre-se de quantas coisas o 
Senhor deu a você neste tempo.  A cada dia 
corremos muitos riscos de acidentes, 
enfermidades, assim como nossos pais, irmãos, 
amigos etc. E as bênçãos que você recebeu? O 
alimento todos os dias, a casa para morar, a 
Escola, os amigos, a cura de enfermidades, as 
orações que foram respondidas etc. 
 
Mas, mesmo que não tivesse nada disso, você 
recebeu a maior de todas as bênçãos: a 
salvação, o amor do Senhor por você, que O fez 
entregar o Seu próprio Filho para que você 
recebesse a salvação e a vida eterna. 
 
Que tal ser grato ao Senhor por isso? Dizer a 
Ele: Muito obrigado por esse amor tão grande?  

Mensagem para 

Células  
de Juniores 



   
 
 
Compartilhamento 
 
1. O que você pode agradecer a Deus que tem 

acontecido nesta tempo de pandemia? 
2. Você sabe agradecer aos seus pais as coisas que 

eles fazem por você? Conte um relato. 
3. Já agradeceu a um amigo por sua amizade? 

Conte uma experiência. 
 
Oração 

Cada junior deverá dizer uma frase de gratidão 
a Deus em oração 

 

Desafio da semana  

Vamos seguir o exemplo do rei Davi e fazer o 

nosso Salmo de gratidão ao Senhor por todos 

os benefícios que Ele nos tem dado. 
Escreva um salmo, poesia ou música a 
Deus agradecendo-o por tudo o que vier ao 
seu coração. Envie pra seu lider 
 
Extraído: 
http://www.nucleodeapoiocristao.com.br/
estudos/crianca/estudo_celula_inf.html e 
adpatado por Elaine Pio 
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