Um momento para agradecer
“Cantem ao Senhor com ações de graças; ao som da harpa façam música para o nosso Deus.” (Salmos 147.7)

O mês de ações de graças
O mês de Novembro é marcado em nossa comunidade como o mês de ações de graças. A ideia é reservar
períodos para agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, sobretudo, com algum amigo ou parente que faça
parte do seu projeto um mais um.

Por que agradecemos?
Deus não é uma pessoa carente necessitada da nossa demonstração de gratidão. Ele é o Criador de todas as
coisas e tudo foi feito por meio Dele e para Ele (Romanos 11.36). Gênesis relata que Ele mesmo se elogiou nos
primeiros sete dias do mundo, classificando todo o Seu feito como muito bom e parou para contemplar sua obra no
sétimo dia (Gênesis 1).

Pelo que agradecemos?
Paulo, na primeira Carta aos Coríntios procura ensinar aqueles cristãos a existência de um critério melhor para
definir como deve ser o nosso procedimento perante o mundo, ao dizer: “quer comais, quer bebais ou façais
qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus” (I Coríntios 10.31). Ou seja, não existe área de nossa vida
que não deva ser objeto de dedicação e consagração a Deus, nem mesmo um simples ato de tomar um suco ou
um café.

Para que agradecemos?
O homem agradece não só pelo poder que há em Deus, mas também porque fomos feitos e criados para
saciarmos nossas necessidades Nele. A gratidão ao Senhor é uma ordem porque Ele é digno e isso deve ser a
nossa maior alegria. Assim, podemos dizer que agradecemos para a nossa alma aprender a buscar satisfação e
contentamento no Deus triúno e no cumprimento de suas promessas. Vemos isso no livro de Hebreus, com relação
a Moisés, que deixou toda a sua vida de príncipe no Egito para se eternizar como herói da história da redenção
(Hebreus 11.23-29).

Pare, pense e agradeça
Aproveite o momento da sua célula para estimular uns aos outros a fazer orações de agradecimento pelo que Deus
realizou e também não realizou neste ano. Compartilhe essa alegria com alguém que precisa conhecer a Cristo e
desfrutar de uma vida eternamente grata ao Criador e Consumador da nossa fé.

Agenda PIB Copa
Feira de Ações de Graças (Bairro Peixoto às 09h) - 24/11
CEL (Célula de Líderes) - 21/11
Festa das Águas - 25/11
Culto das Déboras (19h30) - 25/11
Seminário Veredas Antigas - 30/11 a 01/12
Leitura Coletiva 4x4 (Bairro Peixoto às 10h) - 01/12

