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Volte para 
agradecer
Quebra-gelo (5 min)
Você sempre agradece ou se esquece de agradecer?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Lucas 17:11-19

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 O fardo da lepra era pesado demais. Todos os doentes sabiam 
bem disso. Isolamento social, discriminação, miséria e abandono eram 
uma sentença. Por isso, quando Jesus passou por aquela aldeia, os 
homens tidos como impuros clamaram por misericórdia. A orientação 
dada por Jesus, cheia de compaixão e piedade, foi o começo do milagre: 
apresentar-se ao sacerdote era o que um leproso curado deveria fazer, 
conforme ordenava a lei.
 Quando ainda estavam a caminho do encontro com o sacerdote, 
os homens foram curados pelo poder de Jesus. Nem chegaram ao 
destino e o milagre estava visível, palpável. Afoitos, seguiram para 
cumprir a lei, mas deixaram para trás o Cristo, a fonte da cura. Somente 
o estrangeiro retornou. Com o coração grato, derramou-se aos pés de
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Jesus e o milagre maior aconteceu: a salvação. Obra completa,
perfeita, divina. 
 Quando as bênçãos chegarem, lembre-se do Deus da benção. 
Honre aquele que o abençoa e protege. Mais do que tudo o que ele 
pode nos oferecer nessa vida, Cristo nos deu a eternidade como milagre 
maior. Jamais perca essa verdade de vista. Em tempos de vitória e 
celebração, volte para agradecer a quem o resgatou das trevas para 
a maravilhosa luz, o Deus que derrama bênçãos sem medida. Graça 
sobre graça!

Reflexão
1. Se você fizer uma lista das ocasiões em que se esqueceu de 

agradecer, será que você estaria na lista dos nove que não voltaram 
para agradecer a Jesus?

2. A oferta de gratidão deve ser diária. Compartilhe: qual a sua 
motivação para agir como aquele que voltou para agradecer? 

3. O que fazer para que a gratidão faça parte de quem você é, não só 
diante de Deus, mas também das pessoas ao seu redor?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, orem pedindo a Deuspara que vivam agradecendo em 
todo o tempo.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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