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DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS 

 

HISTÓRIA 

O Dia de Ação de Graças é aquele em que todos devem fazer uma pausa para refletir 

e agradecer a Deus por tudo que Ele fez e tem feito.  

A origem desta data remonta há milhares de anos, quando povos antigos se reuniam 

numa grande festa pela colheita dos frutos e cereais. 

Apesar da primeira festa datar do século XVII, sua origem provavelmente vem dos 

festivais de colheita que eram tradicionais em várias partes do mundo desde a Idade Antiga. 

Outro importante precursor do Dia de Ação de Graças era o costume que os 

protestantes ingleses tinham de escolher datas especiais para agradecer. Às graças 

divinas. Isso, no entanto, não acontecia regularmente; eles faziam essas comemorações 

em épocas de crise ou logo após um período ruim ter passado. 

Com o passar do tempo, um grupo de colonos norte americanos ao chegarem em 

uma terra desconhecida, sofreram e muitos morreram devido às condições do clima e a 

falta de experiência no cultivo da terra. Com a ajuda dos índios, aprenderam a caçar e 

plantar, ficaram maravilhados com a abundância daquela terra que após a primeira colheita 

se reuniram para agradecer a Deus pela bênção e pela terra que haviam escolhido como 

sua pátria. 

No Brasil, a ideia vem desde Joaquim Nabuco, embaixador do Brasil nos EUA, mas 

somente no dia 19 de novembro de 1965 foi regulamentado pelo governo. 
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O dia Nacional de Ação de Graças é comemorado todo ano, na 4ª quinta-feira do mês de 

novembro. (Fonte: Série: Cuidando e aprendendo vol. 1 nº1 – Ação de Graças – 

Aprendendo a cuidar – Pastoral Universitária Escolar) 

Observação: Os Projetos que não se reunirem nas quintas podem agendar o 

dia mais próximo para celebrar com as crianças e suas famílias.    
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CELEBRAÇÃO DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS 

 

TEXTO BÁSICO: 

“Dai graças ao Senhor porque Ele é bom: porque o seu cuidado dura para sempre”.  II 

Crônicas 16.34 

 

RECURSOS: 

 Caso o Projeto disponha de Datashow elaborar os slides com antecedência em 

Power point. Caso não tenha, confeccionar cartazes com belas gravuras de flores, 

frutas, produtos da terra, letras dos cânticos e das leituras responsivas. 

 Confeccionar uma Árvore da Gratidão com galhos secos em tamanho de um 

pequeno arbusto, num belo vaso. Cuide para que esteja bem firmada. Ela deve ficar 

ao lado da mesa central. 

 Recortar cartões coloridos e perfurá-los num dos cantos onde será colocado um clip 

ou amarrado um fio para ser pendurado na árvore.  

 Canelinhas para se escrever nos cartões. 

 Mesa central com uma bela toalha. 

 Organizar uma entrada com as crianças possam com os elementos a serem 

colocados sobre a mesa: Bíblia, um pequeno aquário com peixinhos, uma cestinha 

com frutas, potinho com mel, vaso com flores, saquinhos com grãos etc. 

Músicas para a celebração: Escolha músicas alegres que falem de gratidão e louvor. 

Para a entrada das crianças pode ser uma música instrumental. 

Providenciar um lanche natural para ser servido ao final.  Por ex. Salada de frutas, ou 

somente frutas, biscoito e suco etc. 
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Programa Dia Nacional de Ação de Graças 

 

1- Entrada das crianças (Processional) 

2- Acolhida/ Boas Vindas 

3- Cântico: União (CD Sombra Amiga e Água Pura – faixa nº 3) 

4- Oração de louvor (Uma criança) 
 

"Senhor, a ti pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.  

Graças te rendemos porque somos parte de tua criação maravilhosa.  

Senhor, tu nos fizeste e nas amas. Tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza.  

Recebe, Senhor, toda a nossa gratidão"! 

 

5- História do Dia Nacional de Ação de Graças (educador/a) 

 

Há muito tempo um grupo de pessoas (era no ano de 1620), foi da Inglaterra para os 

Estados Unidos. Lá chegando a vida foi muito difícil, tiveram que trabalhar muito e 

acabaram ficando até doentes. Os índios vizinhos ensinaram-lhes a plantar alimentos, 

construir suas casas, e quando chegou o dia da colheita fizeram uma grande festa para 

agradecer a Deus a benção recebida. Daí nasceu o "Dia Nacional de Ação de Graças".  

Hoje em várias partes do mundo esse dia é comemorado na 4ª feira quinta feria do mês 

de novembro. As famílias se reúnem para agradecer a Deus e trazem ofertas de frutas, 

cereais, verduras e flores.  

Nos Estados Unidos o Dia de Ação de Graças é uma grande festa em família, onde as 

pessoas se reúnem, preparam uma mesa com muito alimento, como a nossa mesa de 

Natal, e agradecem as bênçãos do ano. No entanto, muitas vezes, nos esquecemos de 

agradecer tanta coisa boas e lindas que Deus tem feito por nós. Por isso, é hora de pedir 

perdão a Deus. Repitam comigo: 

"Querido Deus pedimos perdão porque às vezes esquecemos de agradecer pelo seu 
cuidado conosco, pelos pedidos atendidos e pelas surpresas que alegraram o nosso 
coração! Perdão Senhor! Amém" 
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Como estamos hoje celebrando em nosso Projeto Sombra e Água Fresca as muitas 

bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, especialmente o Seu grande amor, vamos 

cantar mais uma música que fala do amor de Deus por nós. 

6- Música: Ciranda do Amor (CD Sombra Amiga e Água Pura – faixa nº 1) 

 

7- Participação das Famílias -  

 

Educador (a): As famílias terão parte importante em nossa celebração também. Por 

isso convidamos 3 pais que declamarão o poema Obrigado Senhor de Aristides 

Ferreira Neto. ((Entregar com antecedência a 3 familiares o poema “Obrigado, 

Senhor” para ser lido em forma de jogral) 

Todos/as: Obrigado, Senhor 
(Aristides Ferreira Netto) 

1-Graças te dou, ó meu Deus, pelo ar que eu respiro, 
Pela linda natureza que, extasiado, admiro; 
Graças te dou pelas vestes, pelo pão de cada dia, 
Que como Pai cuidadoso, a teus filhos propicia. 

2-Graças te dou pelas mãos, que me deste ao me criar; 
Elas são meus instrumentos, para os outros ajudar. 
Graças, ó Deus, pelos pés; eu o trato com carinho, 
Pois me levam em segurança, sempre pelo bom caminho. 

3-Graças te dou, ó Senhor, pelos olhos que me deste 
Para ver tanta beleza, sob a abóbada celeste: 
São os rios e os mares, os lagos e a floresta, 
São as plantas multicolores - Uma verdadeira festa! 

2-Obrigado pela voz, com ela eu vou proclamar 
Que tu és um Deus de amor, sempre pronto a perdoar; 
E que és o Rei dos reis e o único Senhor, 
Que é digno de toda a glória, de toda honra e louvor. 

1-Eu te agradeço, meu Deus, pelos meus cinco sentidos, 
dentre os quais estão inclusos, ambos os meus ouvidos; 
Eu ouço o cantar dos pássaros e o ruído do trovão, 
Ouço também tua voz, quando estou em oração. 

3 e 1-Graças te dou pelo lar, pela família querida 
Que prepara as gerações para enfrentar a vida; 
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2 e 3 -"Educa bem a criança", disse o sábio Salomão, 
Para que, em sua vida, não tenha decepção. 

1-2-3 Por tudo o que me deste, eu te agradeço, Senhor, 

 
1- Mas, de um modo especial, sou grato por teu amor; 
Aquele amor sem limite, demonstrado numa cruz, 
Onde, para me salvar, morreu teu filho Jesus! 

8- Educador (a): 

REFLEXÃO 

O Dia de Ação de Graças é o dia especialmente dedicado à gratidão. A rigor, todos 
os dias deveriam ser de ações de graças. Em todas as circunstâncias, em todos os 
momentos, deveríamos ser gratos a Deus. A Bíblia nos ensina que "Em tudo dai graças, 
porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco". I. Tessalonicenses 
5.18. Mas nem sempre temos este sentimento em todos os momentos em nosso coração. 
Há uma história na Bíblia que fala disso. 

A Cura dos Dez Leprosos, registrada no livro de Lucas 17:11-19, ocorre quando da 
viagem de Jesus, da Galileia para Jerusalém. 

Praticamente ninguém passava pelo caminho que levava àquela aldeia de leprosos, 
pois, se entrassem ali, os judeus seriam considerados contaminados e impuros também. 
Naquela época a lepra era uma doença que era muito contagiosa e quem ficasse doente 
tinha que viver fora dos muros das cidades e longe do convívio de todos. 

O texto diz que dez leprosos foram ao encontro dele e ficaram de longe clamando 
para que fossem curados. Tinham que falar com as pessoas de longe depois de se 
identificarem como leprosos. Tinham que ficar uns quinze metros longe da pessoa para não 
a contaminar com sua doença. Isso era uma lei. 

Certamente que estes leprosos tinham família e amigos, mas agora ninguém podia 
ajudá-los. Por isso andavam em grupo. Somente um leproso compreendia e cuidava de 
outro leproso. Eram totalmente discriminados pelas outras pessoas. E muitas achavam que 
eles tinham feito algo de mal para ficarem doentes com aquela doença tão horrível. Então 
os leprosos eram pessoas doentes, tristes e muito solitárias. 

Portanto, quando eles veem Jesus, eles gritam por sua cura. Eles ouviram dizer que 
Jesus tinha feito grandes curas. Então eles também poderiam ser curados. E foi o que 
aconteceu. Jesus curou aquele grupo de dez leprosos, mas algo aconteceu: Eles saíram 
alegres para irem ao templo se mostrarem ao sacerdote e assim poderem voltar ao convívio 
da comunidade. Mas um deles voltou e se ajoelhou aos pés de Jesus agradecendo sua 
cura. Então Jesus fica admirado: 
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– Não eram dez os que foram curados? Porquê somente um voltou para agradecer? 

Isso também acontece conosco. São poucas as pessoas que sabem agradecer, por 
sua família, saúde, alimento, amigos, escola, pela natureza...  Deus não esquece da gente! 
Se Deus enviasse à Terra um anjo para recolher gratidão e pedidos, ele voltaria com a 
bolsa cheia de pedidos e poucos papéis de gratidão! Então o Dia de Ação de Graças é 
muito importante para lembrarmos o que Deus fez durante o ano por nós e orarmos em 
agradecimento. Vamos começar agora? 

Neste momento vamos escrever em nossos cartõezinhos um motivo pelo qual devemos dar 
graças ao Senhor. (Aguardar) 

Agora, teremos a oportunidade de levar nossos agradecimentos até a Árvore da gratidão. 
(Música enquanto as pessoas penduram os cartões nos galhos da arvore). 

Dizer: Vejam como ficou linda a nossa Árvore da Gratidão. Quantos motivos bonitos devem 
estar nestes cartõezinhos! Vamos chamar nosso pastor para agradecer por todos eles. 
Oração pelo/a pastor/a 
 
Encerramento: Oração do Pai Nosso 
 
Música: Ação de Graças - CD Pelas Mãos de uma criança 
 
 
Final: Confraternização/ Lanche 
 
 
 
 
 
 

"Material organizado e copilado a partir de diferentes fontes para o caderno do/a educador/a dos 

Projetos Sombra e Água Fresca." 


