
 
 

Dia Nacional de Ação de Graças – Sugestão de Celebração 

Providencie um tecido1 verde claro e canetas para tecido. Peça para as pessoas ao chegarem 

na igreja, escreverem seus nomes no tecido que será levado ao altar no momento de ação de 

graças.  

 

Com gratidão adoramos ao Deus que nos criou 

 Prelúdio. 

[Nesse momento entrar com os elementos do altar: uma criança leva a Bíblia; um 

jovem leva frutas e uma pessoa idosa levará a coroa do advento].  

 Acolhida 

 Cântico: HE 129 

 Litania: O que é gratidão?2 

[Ao convidar pessoas para lerem os textos, garanta a diversidade etária. Inclua as 

crianças.] 

Dirigente: Queremos neste momento refletir um pouco sobre o que é gratidão, com 

ajuda de frases do rev. José Carlos Barbosa, no livro “Frutos do Espírito e outras 

virtudes”. O que é a gratidão? 

Congregação: Gratidão é esforço. 

Leitor 1: É um esforço deliberado de fazer o bem, um esforço de produzir alegria, 

um esforço de repartir com quem foi responsável por ela. 

Congregação: Gratidão é reconhecimento. 

Leitor 2: Reconheço que esta alegria que estou experimentando nasceu a partir de 

um determinado gesto de bondade feito por alguém. 

Congregação: Gratidão é retribuição. 

Leitor 1: Fui alcançada por um gesto de bondade, reconheço a minha dívida e, em 

sinal de gratidão, só me resta retribuir. 

Congregação: Gratidão é satisfação plena. 

                                                           
1  Verificar o tamanho da mesa do altar, para que esse tecido seja colocado sobre a mesa e estenda-se 
até o chão. 
2 Elaborada pelo ministério de liturgia da Igreja Metodista de Piracicaba (2011). Disponível em 
http://paulodiasnogueira.blogspot.com.br/2010/11/culto-especial-dia-nacional-de-acao-de.html 
Acesso: nov/2014. 
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Leitor 2: Quem foi alcançado por um gesto de bondade se encontra plenamente 

satisfeito/a. 

Congregação: Gratidão é soma e multiplicação. 

Leitor 1: É amor somado a amor, felicidade somada a felicidade. 

Congregação: Gratidão é estilo de vida. 

Leitor 2: Não bastam gestos isolados de gratidão. É necessário muito mais. É 

necessário uma vida inteira voltada para a gratidão. 

Congregação: Gratidão é dom de Deus e virtude. 

Leitor 1: Mais virtude do que dom, na medida em que pode ser desenvolvida e 

aprimorada. 

Congregação: Gratidão é dom, graça de Deus. 

Leitor 2: Somente a graça divina pode transformar o ser humano egoísta em uma 

pessoa generosa e grata. 

Dirigente: Gratidão produz regozijo, paz, amizade, segurança, libertação, 

humildade. A gratidão aparenta ser virtude comum, simples e acessível a qualquer 

pessoa. Mas a realidade é outra. Trata-se de uma virtude rara, prática de gigantes, 

acessível apenas aos grandes. O exercício da gratidão requer um esforço de 

superação e quebra inúmeras barreiras. A melhor forma de gratidão ao Pai é 

expressando sua gratidão aos seus irmãos e irmãs. 

Todos: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, 

anunciar de manhã a Tua Misericórdia e, durante as noites, a Tua fidelidade. (Salmo 

92. 1-2) 

 

Com gratidão clamamos o perdão de Deus 

 

 Chamado à confissão: Lucas 17.11-19. 

Onde estão os nove? (v.17) 

Dirigente: Gratidão é reconhecimento diz litania que acabamos de ler, nove leprosos 

foram alvos da generosidade de Jesus que os serviu de todo coração, mas apesar 

disso não se dispuseram a agradecer. Muitas vezes, não reconhecemos os atos das 

pessoas que nos servem. Quem nos serviu hoje desde que nos levantamos? Vamos 

trazer a memória: a esposa, o marido, filhos e filhas, avós, o/a cobrador/a do ônibus, 

um garçom ou uma garçonete, o/a lixeiro etc. Nós fomos capazes de reconhecer o 

serviço dessa pessoa e agradecer a ela? Esse é o tempo de pedirmos perdão ao 



 

Senhor por todas as vezes que não agradecemos a generosidade de Deus e das 

pessoas em nossas vidas.  

 Momento de reflexão e oração 

 Oração audível 

 Palavra de esperança: Lucas 17.15,16 e 19. 

 

Com gratidão louvamos a Deus 

 

 Cânticos de louvor a Deus. Inclua uma ou duas músicas de crianças nesse 

momento. 

 Oferta Missionária para Ação Social: http://www.metodista.org.br/festa-da-

familia-metodista-2014 

 HE 125 

 Momento de gratidão: muitas são as bênçãos alcançadas em nossas vidas, as frutas 

no altar são o nosso reconhecimento por todas elas, a Coroa do Advento anuncia a 

nossa gratidão pela chegada do menino Deus, vamos viver graciosamente a 

expectativa dessa chegada. No entanto, nesse culto, desejamos direcionar nossa 

gratidão a Deus pelas pessoas que nos cercam e nos servem. A igreja é muito grata 

pela vida de quem faz parte da comunidade e que tem servido a Cristo, aos irmãos 

e irmãs e a quem mais precisar. 

[Nesse momento entrar com o tecido que contém os nomes das pessoas, colocar no 

centro da mesa, deixando parte dele estendido até o chão]. 

Nossos nomes estão aqui, mas existem mais pessoas pelas quais devemos 

agradecer. Pedir que falem nomes de pessoas que não estejam presentes. 

 

 Oração de gratidão. 

 

Com gratidão ouvimos a Palavra de Deus 

 Edificação. Sugestão do texto bíblico: Lucas 17.11-19. Enfatizar a ação do homem que voltou 

para agradecer a Jesus Cristo que o abençoara.  

 

Com gratidão participamos da Ceia do Senhor 

 Celebração da Santa Ceia. 

 

Com gratidão nos dedicamos a Deus para anunciar o seu amor 

 Oração de Envio. 

http://www.metodista.org.br/festa-da-familia-metodista-2014
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[Incentive a igreja a perceber e a agradecer a todas as pessoas que lhe servem durante o 

dia, especialmente as que não fazem parte do círculo familiar e de amizades. A ideia é 

demostrar generosidade a quem não conhecemos, isso é uma importante forma de refletir 

o amor de Deus. Se houver tempo hábil, providencie cartões que possam ser utilizados como 

estratégia para demonstrar a gratidão]. 

 

 Benção Final. 

 

Liturgia elaborada pela equipe do Departamento Nacional de Escola Dominical. 


