GRATIDÃO Salmo 103 1,2
Lance a pergunta: o que fica mais na sua mente: o que as pessoas fazem de bem ou de
mal pra você?
Existe um chavão popular que diz que as pessoas só conseguem ver as coisas ruins, os
defeitos ou o que não esta dando certo.
Isso é uma grande verdade, mas o salmista nos instrui a termos atitudes de gratidão.
1 - Essa gratidão deve ser em todo tempo!
Mesmo que as coisas não estejam como gostaríamos que estivessem, ou que estejamos
tristes ou angustiados, devemos encontrar motivos para agradecer. I Tess 5:18. Sl 34.1
2 - Não podemos nos esquecer das boas coisas que Ele tem nos dado! (v. 02 )
Você pode encontrar motivos hoje para agradecer? Sua família, saúde, filhos, pais,
alimento, vida, casa, trabalho, etc..., são boas coisas que temos, e que nos levam a pensar
em tantos outros que talvez gostariam de estar em nosso lugar.
Vamos aprender a focar as boas coisas que Deus nos da, e sermos agradecidos!!!!!
Cl 3.15

Quebra-Gelo Estória Divertida

Pegue uma cartolina ou folhas de sulfite ou outros e escreva: ALEGRE= GARGALHADA
. BATER PALMA = APLAUSO. DEUS = GLORIA A DEUS. MARCHAR =BATER O PÉ
Explique que quando estiver contando a estoria e disser as palavras acima ex: alegre, elas
terão que dar gargalhada, MARCHAR, elas terão que marchar, BATER PALMA, elas terão
que aplaudir, DEUS, elas dirão GLÓRIA A DEUS.
Um menino passeava pela a rua muito ALEGRE, quando olhou para o lado e viu um
pequeno grupo de Irmãos cantando, ele chegou perto, achou muito divertido e começou a
BATER PALMA, quando de repente um dos meninos que cantava o chamou para entrar na
roda e cantar, ele começou a MARCHAR, quando saiu da roda estava tão ALEGRE, por ter
ouvido sobre DEUS , que continuou a MARCHAR e dizer: obrigado meu DEUS, pela
minha vida e pela minha ALEGRIA.
Precisamos aprender a nos alegrar em todas as coisas da vida, até com essa estorinha que
parece sem graça!!!

Frase para o líder
“Um dos testes de liderança é a habilidade de reconhecer um problema antes que
ele se torne uma emergência..
Avisos
Quinta-feira 19:30h Oração Encontro de Fé 20h
Domingo 8:00 Consagração DBEQ 8:30 Consagração 17:30
Domingo: Culto de Missões. Colabore com sua oferta missionaria. As Crianças levarão
seus cofrinhos.
Abençoe o Projeto Puxando a Rede. Ele depende da nossa contribuição.

