
EM TUDO DAI 
GRAÇAS

I Tessalonicenses 5:18. 



O que é ingratidão?
Segundo	o	dicionário,	é	característica	de	uma	pessoa	
estéril,	desagradável,	que	não	correspondeu	às	
expectativas;	qualidade	de	quem	não	reconhece	o	bem	
que	lhe	foi	oferecido	nem	a	ajuda	que	lhe	foi	
concedida;	ausência	de	gratidão.	



“Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do 
meu braço me adquiriram estas riquezas” (Dt 8:17-18). 

“Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo 
do Pai das Luzes, em quem não há mudança, nem sombra de 
variação” (Tg 1:17).



O que é gratidão?
-	É	o	ato	de	reconhecimento	de	uma	pessoa	por	alguém	que	lhe	
prestou	um	benefício,	um	auxílio,	um	favor.

-	É	uma	emoção	que	envolve	um	sentimento	de	dívida	emotiva	em	
direção	de	outra	pessoa;	frequentemente	acompanhado	por	um	
desejo	de	agradecê-lo,	ou	tornar	recíproco	um	favor	que	fizeram	por	
você.
-	Num	contexto	religioso,	gratidão	também	pode	referir-se	a	um	
sentimento	de	dívida	em	relação	a	Deus.	A	expressão	de	gratidão	a	
Deus	é	um	tema	central	do	cristianismo.



Razões para sermos agradecidos 
1- A gratidão honra a Deus. 

“Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, 
e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus 
caminhos” (Sl 50:23).

“Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus; a ti apresentarei 
minhas ofertas de gratidão” (Sl 56:12).



2- A gratidão gera comunhão. 

“A intimidade do Senhor é com aqueles que o 
temem; e ele lhes mostrará a sua aliança” 

 (Sl 25:14).



3- A gratidão aumenta a nossa fé. 
“Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; 
ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam 
mantimento; ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos 
currais não haja gado; Todavia eu me alegrarei no Senhor; exultarei no 
Deus da minha salvação” (Hb 3:17-18).

“A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas 
que não vemos” (Hb 11:1). 



4- A gratidão é o melhor testemunho que 
podemos dar.

“Quem saberá contar os poderosos feitos do 
Senhor?” (Sl 106:2). 

“Porque não podemos deixar de falar do que 
temos visto e ouvido” (Atos 4:20).



Conclusão 
Como você viveu até hoje? Transforme a sua vida 
numa vida de gratidão a Deus a partir de hoje.

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há 
em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha 
alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus 
benefícios” (Sl 103:1-2).


