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Este é apenas um guia para que dirigentes e auxiliares possam 
conduzir a conversa na videoconferência ou no WhatsApp. 

 
SENTIR E APRENDER 
 

Gratidão não se resume a conquistas, vitórias e recebimento de 
benefícios. Gratidão, no padrão bíblico, é a capacidade de 
compreendermos que a boa mão de Deus está sobre nós em todas as 
circunstâncias. Mesmo quando elas não se apresentam favoráveis. 
Ainda assim, a boa mão de Deus está sobre nós. Nos conduzindo em 
paz, segurança e proteção. 
 
E ainda mais: podemos reconhecer que a gratidão é, seguramente, a 
vontade de Deus para cada um de nós (I Tessalonicenses 5.18). Gratidão 
é uma resposta de absoluta confiança no caráter de Deus e Sua Palavra. 
Gratidão é uma oportunidade de testemunharmos ao mundo quem 
governa o nosso coração. 
 
REFLETIR E APLICAR 
 
A ingratidão faz parte da nossa velha natureza. Que foi crucificada com 
Cristo. Agora, nascidos de novo, regenerados, nossa forma de viver é 
norteada pela gratidão. Enxergamos todos os favores de Deus a nós. Em 
tudo! 
 
A ingratidão é um delito. É uma violência. Porque? Ela é uma resposta 
desproporcional a um gesto de favor. Ingratidão é pagar o bem com o 
mal. 
 
Inicie a célula dando oportunidade para as pessoas testemunharem 
como foi a prática do desafio da semana passada. De forma objetiva, 

abra espaço para que elas digam como se sentiram. E como foi a reação 
das pessoas que receberam a expressão generosa da gratidão delas. 
 
Encerre a célula orando agradecidos uns pelos outros. Agradeçam por 
sermos um com Jesus e uns com outros.  
 
Veja se na sua célula tem candidatos ao batismo nas águas e à recepção 
de novos membros. O prazo de inscrições está caminhando para o fim. 
 
Já começaram a construir a lista de gratidão que consagraremos no dia 
20/12? Não deixem de participar desse desafio. Haverá recompensa do 
céu para os que levarem a sério.  
 
Boa célula!     
 
AVISOS 
 

Dom 06/12 – Encerramento das inscrições  
para o próximo batismo nas águas  
e recepção de novos membros 
 
 
Domingo 13 de Dezembro 
Recepção de Novos Membros: 10h 
Batismo nas águas: 19h 
 
Avise às pessoas na sua célula que se enquadram nestes grupos para 
que façam sua inscrição pelo aplicativo da CGSede. 


