
  

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que 
dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula 
trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

I Tes.1: 1-10 

• Gratidão é o sentimento que mais depressa envelhece. " (Aristóteles) 

• Gratidão é uma bênção. 

• Paulo escreve sua carta à igreja de Tessalônica, e introduz sua mensagem com uma 
afirmação de gratidão a Deus pela igreja de Tessalônica. 

• Não era uma igreja perfeita. Era uma igreja de gente que amava a Deus e queria servi-lo de 
todo coração. 

• Hoje vivemos uma síndrome de reclamação e ingratidão. 

• Reclamamos de tudo. Nunca se viu tanta reclamação. Nunca se viu tanta ingratidão. Gente 
que reclama desde o momento que acorda até o momento de dormir. Reclama do clima, da 
aparência, do trabalho, da família, da vida, de tudo. 

• Nosso estudo de hoje visa a meditar na gratidão que devemos ter por nossa igreja. Longe de 
ser perfeita, ela é igreja de Deus e precisamos amá-la e ser gratos a Deus por fazermos parte 
dela. 

• Paulo dá graças a Deus pela igreja em Tessalônica: Os motivos são maravilhosos e os 
encontramos aqui. 

1. Gratidão pela obra de fé. 1:3. 
➢ Deus sempre nos surpreende. 
➢ É a fé que deve mover a igreja nos seus empreendimentos. O que não provém da fé é 

pecado. 
➢ Rom 14:23  “... tudo o que não provém da fé é pecado”. 
➢ Os desafios da igreja devem ser de modo que só possam dar certo se Deus estiver presente. 

2. Gratidão pelo trabalho de amor. 
➢ Não só fazer, mas como fazer. 
➢ A maneira como a igreja servia, levou-o a classificar como trabalho de amor. 
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➢ O trabalho de amor é percebido na dedicação, na busca pela excelência, no empenho, no 
compromisso da igreja em ser Igreja de Jesus. 

3. Gratidão pela firmeza que resulta da esperança em Jesus. 
➢ Disse Jesus: “Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos 

séculos”. Mateus 28:20.  

4. Gratidão por ser uma igreja exemplar. 1:6-7. 
• Exemplo não é perfeição, mas decisão glorificar a Deus na sociedade, com um testemunho 

comunitário que comprove o Evangelho. 

5. Gratidão por ser uma igreja com visão missionária. 1:8. 
➢ A igreja de Tessalônica se empenhou em levar a mensagem do evangelho a outras pessoas, 

e é isto que a fez missionária. 

➢ O que recebemos nos abençoa tanto que desejamos que outros o experimentem também. 

Conclusão: 

1. Você é grato por sua igreja? 

2. Você tem alguma razão pessoal, e que possa ser compartilhada, de agradecimento a 
Deus por sua igreja? 

3. Como podemos fazer para que outras pessoas experimentem o mesmo prazer que temos 
por fazermos parte da igreja 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os 
visitantes bem à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e 
necessários. 


