
 

Palavra e compartilhar 
Lição Bônus | Gratidão

Hoje, semana de feriado, vamos de lição Bônus para nossas célula

Introdução  
Quem é mais antigo, ou nem tanto assim se lembra de uma canção cristã que diz:

“Por tudo o que tens feito  
Por tudo o que vais fazer 
Por Tuas promessas e tudo o que És 
Eu quero Te agradecer 
Com todo o meu ser…"

Hoje vamos falar em nossa célula sobre as bênçãos obtidas de uma vida cheia de gratidão! Com tudo 
que nos cerca nossa primeiro impulso é reclamar ou murmurar, mas quando olhamos pra Jesus, até 
mesmo em situações contrárias ele nos ensina o poder multiplicador da gratidão.

Jesus e a Gratidão  
15 Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto, e já está 
ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida". 
16 Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir. Dêem-lhes vocês algo para comer". 
17 Eles lhe disseram: "Tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes". 
18 "Tragam-nos aqui para mim", disse ele. 
19 E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os cinco pães e os dois peixes e, 
olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multi-
dão.  
20 Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços 
que sobraram.  
Mateus 14:15 a 20 

A multiplicação dos Pães e Peixinhos é muito conhecida, e neste contexto de milagres que aprende-
mos com Jesus que a gratidão alimentou multidões e continua alimentando até hoje!

1. Mesmo quando um problema é apresentado, aqueles que andam em gratidão conseguem enxergar 
um possibilidade de sucesso(ver. 15 e 16) 

2. Quem ainda esta aprendendo sobre gratidão ainda tem dificuldades de enxergar o que Deus pode 
fazer (ver. 17)  

3. Quem anda em gratidão, como Jesus, vive uma vida de assumir responsabilidades (ver. 18) 

4. Quem anda em gratidão não só assume responsabilidades, mas também, consegue ter uma visão 
estratégica para resolver problemas (ver. 19) 

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



5. Pessoas gratas iniciam sua orações com gratidão. Aqui vem o ponto alto da mensagem; Jesus ao 
receber os cinco pães e dois peixes não ora pra multiplicar, já agradece pela multiplicação. Assim 
precisamos nos posicionar em Deus. Agradecendo por aquilo que Ele fez e também por aquilo que 
Ele irá fazer (ver. 19)  

6. A Gratidão não tem limites. Quando nos movemos em gratidão podemos ter a certeza que e ela irá 
alcançar a vida de muitas e muitas pessoas. (Ver. 20)

CONCLUSÃO
Vamos estabelecer uma cultura de Gratidão em nossa vidas!

PERGUNTAS 
1. Você tem vivido a cultura da gratidão?
2. Como você vê a sua atitude de gratidão mostrando Jesus as pessoas?


