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Ações de graças é aquela postura de estar satisfeito diante de Deus. É aquela atitude de acordar de manhã e muito mais do que 
agradecer, é reconhecer Deus em tudo o que temos: na nossa casa, o nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso 
ministério na igreja. Quanto mais desenvolvemos um coração agradecido, mais somos alegres. Às vezes não conseguimos enxergar 

o poder que há na oração de ação de graça.  Ação de graça é reconhecer Deus no meu caminho. 
 
Quando Jesus encontrou a mulher samaritana disse que quem bebia daquela água teria sede novamente, mas quem bebesse da 
água que ele tinha para dar, não mais teria sede.    João 4:13-14. 
A maneira de a mulher samaritana buscar satisfação era em coisas, maridos, ela já tinha tido cinco. E nós, se não cultivarmos um 
coração satisfeito no Senhor, ficaremos insatisfeitos e sedentos das coisas do mundo como a mulher samaritana. Muitas pessoas 
buscam esta satisfação na profissão, outros buscam no consumismo, outros nos prazeres do mundo. O Senhor falou para a 
samaritana: “bebe de mim que você vai ficar contente e satisfeita”. 
 

O que a atitude de “ação de graça” produz em nossas vidas? 
 

1) Ação de graça tem o poder de multiplicar. 
Em João 6:1-14 vemos quando Jesus fez o primeiro milagre da multiplicação dos pães. No versículo 11 vemos o tipo de oração que 
Jesus fez. Jesus não pediu ao Pai que multiplicasse os pães e peixes, mas apenas “deu graças”. 
Jesus apenas pegou o pão e falou: obrigado Senhor!  Ele tinha tanta convicção na providencia de Deus que ele só agradeceu. 
Ações de Graças tem poder para produzir abundancia em nossas vidas!  Sabe por quê?  Um coração grato toca o coração de Deus! 
 

2) Ação de graça repreende o anjo destruidor.     1 Coríntios 10:10. 
Veja como isto é serio! A Palavra de Deus cita alguns nomes de demônios: devorador, legião, surdo-mudo, Abadon, Apolion. Mas, 
tem um terrível: o destruidor.  É muito pior do que o devorador, pois o devorador somente devora o que existe pra ser devorado, mas 
o destruidor, nada escapa dele.  Deus repreende o demônio devorador, quando somos fieis no dízimo, mas a maneira de vencer o 
demônio destruidor é somente com ação de graça. Porque quando abrimos a boca para reclamar, também abrimos a porta para o 
destruidor agir em nossas vidas. Quanto mais reclamamos ou murmuramos, menos temos. E o pior é que, com o pouco que ficamos 
o destruidor nos tira o prazer de ter.  
 

3) Ação de graça nos enche do Espírito Santo.   Efésios  5:18-21. 
Ações de graças é uma maneira de sermos cheios do Espírito Santo! Quando possuímos um coração agradecido estamos cheios 
com o contentamento vindo do Senhor, por isso nosso coração se enche do Espírito de Deus, da unção de Deus, da vida de Deus.  
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Com o coração agradecido nosso 
relacionamento com Deus fica mais 
profundo. 
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1 Tessalonicenses 
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QUEBRA 
GELO Qual é a melhor hora do dia ou da noite pra você?  Diga por quê. 

 

Dar “graças” não é algo religioso, também não é simplesmente uma questão de falar 
“muito obrigado” pra Deus. Dar “graças” é um estilo de vida. Não é necessariamente 
o momento em que você fala, é isto também, mas é mais do que isto:    

É uma atitude diante da vida. 
 

 

 



 
4) Ação de graça traz vida onde há morte.    João 11:41-44 

Talvez as pessoas esperassem que Jesus fizesse uma oração retumbante, impactante, cheia de autoridade comandando a morte, 
mas primeiramente agradeceu, uma oração de descanso, de certeza.  “Pai, eu te agradeço porque sei que me ouviste”. 
 
 

Conclusão:  Assim como ações de graças multiplica o pão, também coloca vida onde não existia vida; ações de graças traz sabor, 

sentido novo, razão de ser. Assim como Jesus gerou vida onde existia morte apenas dando graças, também podemos trazer vida em 
todas as áreas de nossa existência tendo um coração grato. Você quer isto? Aprenda a agradecer. 
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Recados para o Líder de Célula: 
 
 
Estaremos fazendo um recesso de 16/12/2013 a 13/01/2014.  
Durante esse período não deixe de orar por sua célula. 
ÓTIMAS FÉRIAS 
Deus os abençoe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 
minutos 

Lembremos de orar por nossos vizinhos não evangélicos, 
para que Deus toque em seus corações.   

Vamos nos empenhar em convidar 

pessoas para a reunião da nossa célula. 

5 
minutos 
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