
 
 

Programa para o Dia de Ação de Graças1 
 
Texto bíblico: 1 Tessalonicenses 5.18  
 
O Dia de Ação de Graças nos convida a lembrar dos tantos motivos que temos para 
agradecer a Deus. À Ele que nos tem sustentado em todas as situações, devemos render 
graças todos os dias de nossa vida, porém neste dia em especial, devemos parar, refletir 
e celebrar o quanto Deus é bom e amoroso conosco. 
Na carta aos tessalonicenses, o apóstolo Paulo exorta e dá conselhos práticos aos 

cristãos e cristãs sobre como deveriam se preparar para o dia em que o Senhor voltar. Ele 

recorda o motivo de alegria e gratidão dele e da comunidade por terem conhecido a 

Jesus, e exorta para que permaneçam firmes nessa fé e alegria. 

“Em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.” 

(1Tessalonicenses 5.18) 

Na carta de Romanos 1.21, encontramos que dar graças é uma atitude fundamental para 

nós em relação a Deus. Paulo. Dando graças e glorificando, o ser humano aceita sua 

condição de criatura e de dependência absoluta de Deus. Essa é a vontade de Deus, 

revelada em Cristo Jesus. 

Podemos lembrar também da tríade apresentada pelo apóstolo Paulo em Filipenses 4.4-

6: alegrar-se – orar – dar graças. Paulo não está falando de um estado emocional, mas de 

uma postura de vida: ser alegre, manter uma vida de oração e ser grato/a por tudo, 

independente do que seja. Assim, alegrar-se – orar – dar graças – é o oposto de 

preocupar-se com a própria sobrevivência ou o medo do futuro.  

Vamos convidar as crianças a uma vida de gratidão a Deus? 

Na edição 2014.2 da revista Bem-te-vi Professor/a, apresentamos alguns conceitos que 

podemos partilhar com as crianças e pré-adolescentes sobre a gratidão a Deus, seguem 

alguns trechos deste texto: 

- Gratidão a Deus é reconhecer que tudo o que temos e somos é fruto do amor divino. 

Tratar o tema da gratidão com as crianças implica em explicar o que a palavra significa. 

Gratidão é reconhecer a alguém por um benefício recebido. Devemos sempre ser 

gratos/as às pessoas por nos abençoarem, porém, nossa gratidão maior deve ser 

demonstrada a Deus que tudo nos dá, que envia pessoas para nos abençoar. 

- Gratidão deve ser demonstrada. Tão importante quanto reconhecer as bênçãos que 

recebemos como fruto do amor de Deus, é mostrar a nossa gratidão a Ele e às pessoas 

que nos abençoam gestos simples de carinho, palavras como muito obrigado/a, um 

desenho bem colorido, uma flor, são formas de demonstrarmos gratidão. 
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- Demonstrar a gratidão a Deus é celebrar a vida e abençoar o próximo. Assim como é 

bom sermos abençoados/as por Deus, é bom abençoarmos as pessoas pois nos 

transformamos em instrumentos de Deus. Para que a nossa alegria seja completa, os 

nossos irmãos e irmãs da comunidade precisam estar alegres. Deus conta conosco! Ele 

nos chama a sermos instrumentos de bênçãos e de alegria para a vida das pessoas. 

Proposta de atividades para crianças e pré-adolescentes: 

1. Oração em grupo: 

Em círculo, inicie o encontro propondo que cada criança complete a frase: Senhor, eu te 

agradeço.... fazendo assim, uma oração conjunta de gratidão a Deus. Finalize a oração 

lembrando que temos muitos outros motivos de gratidão e que, neste encontro, 

recordaremos vários deles. 

2. Festejar em grupo: 

Distribua balões (bexigas) para as crianças e peça que coloquem motivos para festejar 

dentro deles. Exemplo: quais motivos temos para celebrar a vida? Qualquer motivo, 

mesmo que simples, para festejar? Elas escreverão em pequenos papéis e colocarão 

dobrados dentro dos balões, em seguida deverão assoprar para enchê-los e dar um nó. É 

interessante que tenham muitos balões, mais do que um para cada. Convide-os a soltar 

os balões pela sala e brincar com eles, tentando não deixá-los cair no chão. Depois que 

os balões tenham se misturado bastante e as crianças terem brincado bastante com eles, 

peça que elas peguem a mesma quantidade de balões que encheram, mas sem se 

preocupar se são os mesmos e estourem para pegar de volta os papéis que escreveram. 

Cada criança então, deve ler os papéis que pegou e criar na hora o porque esse é um 

motivo de se festejar. O objetivo é que as crianças possam refletir sobre os motivos de 

gratidão que as outras crianças elencaram. 

3. Louvor: 

Coloque músicas de louvor que as crianças já conheçam e convide-as cantar e dançar. 

Sugestões de músicas: 

Ao Senhor agradecemos 
https://www.youtube.com/watch?v=EnTRTlYoaTY&list=PLWN7mXaimm5NtlF1_NqqDj7c8
W9Ii8EvJ&index=3   

Vida Feliz (CD Todas as crianças, faixa nº 14  -  DNTC) 

Forte comunhão (CD Todas as crianças, faixa nº 4 – DNTC) 
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