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De quantas jornadas espirituais você já

Ao reconhecermos que Deus é quem nos

participou com o objetivo de agradecer?

abençoa todos os dias (Tiago 1:17) e admitirmos

Imagino que poucas, porque vivemos em

que não temos méritos nisso, nos colocamos

um mundo cheio de adversidades e, como

em profunda adoração a Deus.

sabemos que servimos a um Deus poderoso,
sempre disposto a vir em nosso socorro, é
natural que peçamos coisas à Ele. Em muitas
jornadas espirituais temos clamado e o
Senhor tem nos atendido.

Temos

o

propósito

ainda mais obedientes, afinal, uma vida
dedicada a honrar a Deus em tudo revela o
quanto apreciamos o que Ele tem feito por
nós (Colossenses 3:17).

Porém, nesta semana, iniciamos uma jornada
diferente.

Também, a gratidão nos leva agir sendo

único

de

agradecer a Deus pela fidelidade e amor por

Através do Mulher Fiel – Uma Jornada de
Gratidão te convido a se colocar e a colocar

nós.

a sua família diariamente no altar do Senhor,

Você verá como a nossa gratidão nos torna

para reconhecer, celebrar, agradecer e agir.

no culto doméstico, descobrindo motivos

mais fiéis a Ele - é o ciclo da gratidão e da
adoração.

“Deem graças ao Senhor, porque

Ser uma mulher fiel em todas as áreas começa

Ele é bom; Seu amor dura para

com uma jornada de gratidão. Uma jornada

sempre!”.

de agradecimento por tudo que Ele nos

			Salmos 118:1

provê: o nosso corpo, as nossas habilidades, o
tempo e os recursos. É tudo de graça e por
Sua graça!

Jeanete Lima

A verdadeira gratidão nos leva a duas atitudes:

Ministério da Mulher
Divisão Sul-Americana

reconhecer e agir.
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A JORNADA
Este é um guia de culto familiar, integrante do projeto Mulher Fiel, para ser realizado durante
uma semana. O objetivo é que você reúna a sua família diariamente, em um encontro curto,
porém agradável e de profundo louvor a Deus. Caso você more sozinha, não deixe de aproveitar
a bênção de ter um encontro diário com Deus.
A gratidão é uma atitude que desenvolvemos ao longo da vida, por isso, não nos esquecemos
das crianças. Para cada dia, há atividades para que elas acompanhem o tema e se envolvam nos
desafios que manterão em nosso coração o espírito de agradecimento, ao longo da semana.
Como usar este material:
Este PDF é interativo. Quando você vir este
ícone clique para ser direcionado ao site.
Utilize também o QR Code para ter acesso
a mais materiais.

Escolha um lugar para o culto durante toda a semana.
Este ambiente deve ser confortável e livre de distrações.

Estabeleça um horário que seja bom para que
todos participem, sem pressa ou preocupações.

Organize, com antecedência, tudo o que será necessário, como
a Bíblia, o equipamento para tocar as músicas, canetas e papéis.

Se possível, coloque uma música no despertador de todos.
Assim a família já acorda com o espírito de gratidão.
Tenha uma música que indique que é hora de todos
se encontrarem no local do culto.
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As frases de cada dia podem
ser utilizadas para decorar o
ambiente, como sugestão
em um porta-retrato.

Aproveite a nossa indicação de
músicas e crie uma playlist na sua
plataforma digital preferida, para
usar durante toda a semana.

Baixe as imagens de compartilhamento nas mídias digitais
e envie para a família e amigos
logo após cada culto.

Se tiver crianças, aproveite
os desenhos para colorir e
o Calendário da Gratidão,
localizado

nas

últimas

páginas deste material.
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NO ALTAR TODOS OS DIAS
“Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma
casa de oração, é hoje”. Patriarcas e Profetas, p. 144
Colocar a Deus em primeiro lugar produzirá

Durante esta semana, a cada dia, somos

efeitos em todas as áreas da vida. O começo

convidados a expressar a gratidão a Deus

pode ser difícil, mas ao longo dos dias uma

pelas bênçãos reconhecendo, celebrando,

rotina vai se estabelecendo e logo o encontro

agradecendo e agindo.

diário para falar com Deus e sobre Deus será
um compromisso inadiável.

Para RECONHECER vamos estudar relatos bíblicos referentes a cada tema,
percebendo como Deus nos abençoa.

Para CELEBRAR vamos usar uma playlist de canções que podem ser
escutadas também ao longo do dia.

Para AGRADECER vamos dedicar tempo em oração.

Para AGIR , assumiremos diariamente um compromisso com Deus,
compartilhando também a gratidão, pessoalmente e através das mídias digitais.

Vamos juntas?
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Corte essa imagem e coloque em um porta-retrato.

Eu e
minha casa
serviremos
ao Senhor.

JOSUÉ 24:15
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“Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso
o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o
abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio
de você todos os povos da terra serão abençoados.” Gênesis 12:2 e 3

12

D O M I N G O

PROSPERIDADE
A caminho da Terra Prometida, Abraão ergueu

proporcionar vida em abundância? (João

altares para adorar diariamente ao Senhor,

10:10). A prosperidade é Dele!

junto com sua família. Quando partiam, o
altar permanecia como testemunho do poder
de Deus, que abençoava muito àquele povo.
Abraão se tornou um homem rico, muito
próspero (Gênesis 13:2), assim como as outras
pessoas que viviam próximas a ele.
Uma família que adora ao Senhor prospera
e as bênçãos alcançam também quem está
por perto. É por isso que começamos nossa
jornada erguendo um altar diário ao Senhor
em família, impactando com bênçãos quem
está a nossa volta.
No final do ano sempre desejamos um
próspero ano novo para as pessoas. Mas o que

A

Bíblia

não

relata

uma

relação

da

prosperidade com bens, mas também não
deixa de mostrar as riquezas materiais que
pessoas alcançaram por sua fidelidade.
Entretanto, através da Palavra, aprendemos
que estar com Deus é o que nos faz
prósperos. Aprendemos também que cuidar
das grandes bênçãos – corpo, talentos,
tempo e dinheiro – tem a ver com gratidão
e adoração, tem a ver com reconhecimento.
Através da Bíblia, percebemos que Deus
é dono de tudo (Salmos 24:1) e que Ele nos
dá coisas que não somos capazes nem de

realmente significa prosperidade?

desejar (Efésios 3:20). Começa hoje a nossa

No Hebraico, a palavra mais usada para

sobre a prosperidade e a fidelidade.

descrever prosperidade é tsālēach e no
Grego é euodoo, que significam ausência
de necessidade, ter sucesso, bons resultados

jornada da gratidão, que amplia nossa visão

Senhor, esta é nossa família e a Ti erguemos
um altar de adoração!

e abundância. Lembra que Jesus veio para
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É HORA DE RECONHECER E AGRADECER
Pela prosperidade experimentada em diversas áreas da vida e com o desejo de que isto
seja espalhado para outras pessoas, é momento de orar, agradecendo a Deus.

É HORA DE AGIR
Louvar e adorar são expressões de gratidão pelas bênçãos e esta atitude resulta em mais
prosperidade. O primeiro compromisso da Jornada da Gratidão é manter a rotina de
culto doméstico durante a semana.

Chegou a hora de impactar quem está a sua
volta. Este é o post de hoje, para o WhatsApp ou
redes sociais.

FAÇA AQUI O DOWNLOAD
DA IMAGEM DO POST

PARA REFLETIR
Eles gostariam de voltar para casa e ficar com a família, livres da dor e do preconceito. Não podiam,
tinham lepra. Quando Jesus passou, suplicaram por misericórdia e receberam. Eram dez, mas
apenas um voltou: Ele adorava em voz alta, grato pela bênção da saúde restaurada. Lucas 17:11 a 19
Cantar é uma das mais famosas formas de adorar e, provavelmente, aquele ex-leproso fez isso. Qual
é a música que escolho hoje?
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Corte essa imagem e coloque em um porta-retrato.

Me fizeste
de forma
admirável e
especial,,por
isso te louvo.

SALMOS 139:14

15

“Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que
habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos?”
1 Coríntios 6:19
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S E G U N D A - F E I R A

TEMPLO
O nosso corpo é incrível. Dentre tantas

O culto ao corpo, tão presente em nossos

curiosidades, é fantástico saber que existem

dias, é a atenção excessiva ao físico, onde

25 milhões de novas células sendo produzidas

ele se torna um espetáculo, o objetivo final,

a cada segundo, alimentadas através de 95

desviando a adoração que deveria ser dada

mil quilômetros de vasos sanguíneos que

ao Criador para a criatura.

cada pessoa tem.

Porém,

os

bons

hábitos

alimentação,

que é! No Salmo 139, Davi fica sem palavras ao

abstinência de substâncias nocivas, etc.,

descrever tamanha admiração (verso 14).

promovem a saúde do corpo feito por Deus

de Deus e são indicadores de prosperidade,
por isso, através dos nossos corpos, precisamos
agradecer.
E a forma de agradecer é cuidar, sem esquecer
que o cuidado com o corpo também reflete
no funcionamento da mente, pois fomos
criados como seres integrais. Nosso corpo é
do Senhor e o zelo com a saúde demonstra
gratidão a Ele.
O cuidado com o corpo está diretamente
ligado à glorificação de Deus (1 Coríntios 10:31);

físico,

boa

É ou não é para ficarmos admirados? É! Claro

A vida e a saúde em abundância são bênçãos

exercício

como

descanso,

para ser a casa Dele e testemunha do Seu
poder. O cuidado com o corpo, neste caso,
reflete Deus em nós e glorifica a Ele, através
de nós.
O corpo humano não surgiu a partir de uma
ordem verbal, mas de um trabalho manual
(Gênesis 2:7). A Bíblia diz que nosso corpo
é casa, é templo do Espírito Santo. O corpo,
então, não é forma, é função!
Não existe o corpo e nós. Existe o corpo, que
somos nós, e o corpo que é a morada de
Deus em nós.

porém existem muitas maneiras de errar, seja

Vamos cuidar do templo. Venha, Senhor,

pelo excesso ou pela falta de zelo.

habitar em nós!
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É HORA DE RECONHECER E AGRADECER
Embora milhares de substâncias coloquem nosso corpo em risco todos os dias, Deus
nos deixou práticas saudáveis que promovem a manutenção da saúde. A gratidão a
Deus pela vida e saúde é o motivo de oração hoje.

É HORA DE AGIR
A gratidão pela saúde e o desejo de adorar a Deus através da nossa vida levam
ao compromisso urgente de cuidado com o corpo, começando hoje novos hábitos.

Chegou também a hora de impactar quem está a
sua volta. Este é o post de hoje, para o WhatsApp
ou redes sociais.

FAÇA AQUI O DOWNLOAD
DA IMAGEM DO POST

PARA REFLETIR
Vivendo no palácio, entre pessoas que não amavam ao Senhor, eles se recusaram a comer alimentos
impróprios e mantiveram uma dieta saudável. Ao final da experiência, estavam ainda mais fortes e
belos, com um plus: tinham dez vezes mais inteligência e sabedoria. Daniel 1:1 a 21
Comer bem e cuidar da saúde é agradecer e glorificar a Deus, e Daniel, Ananias, Misael e Azarias
fizeram isso. Qual mudança de hábito terei a partir de hoje?
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Corte essa imagem e coloque em um porta-retrato.

Para tudo há
uma ocasião e
um tempo para
cada propósito
debaixo do céu.
ECLESIASTES 3:1
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“Ensina-nos a contar os nossos dias, para que
alcancemos corações sábios.” Salmos 90:12

20

T E R Ç A - F E I R A

TEMPO
Quando as máquinas surgiram, o homem

escolhas. Sem o firme propósito diário de

sonhou em “ter mais tempo”, já que ficaria

usarmos bem as 24 horas recebidas a cada

livre de várias atividades. Só que hoje, séculos

despertar, estamos fadados ao fracasso em

depois, existe uma sociedade “sem tempo”.

todas as áreas da vida, principalmente a

Onde está o erro?

espiritual, a primeira a ser relegada em uma

O erro está em pensar que o tempo é mutável

agenda apertada.

e em não aprender a usar o tempo com quem

O crescimento e o amadurecimento espiri-

é o dono dele (Salmos 90:12). Eclesiastes 3

tual requerem mudança de rotina e isso

traz um dos grandes ensinamentos bíblicos

exige tempo para meditar, orar, estudar a

quando o assunto é viver plenamente o tempo

Bíblia, relacionar-se com o próximo e falar

doado por Deus a nós e sobre encontrar a

sobre Deus.

sabedoria. Com sabedoria, entenderemos
que não é o tempo que muda e sim o uso que

Só que com a agenda lotada deixamos

fazemos dessa bênção.

essa parte essencial para depois. Novo

A má percepção do tempo, ocasionada

compromisso com Cristo, a outra parte da

pelo mau uso dele, produz dificuldades nos

agenda fluirá muito melhor (Mateus 6:33).

relacionamentos, no trabalho, traz problemas
psicológicos e espirituais. Sabe o que é
curioso? Grande parte das pessoas é bastante
ocupada, mas ainda assim sente que a vida

erro, porque, ao cumprirmos o primeiro

Muito da nossa falta de tempo está em deixar
as portas abertas para os ladrões dele: redes
sociais, por exemplo. Para melhorarmos o

está sendo desperdiçada.

uso do tempo, o primeiro passo é a reflexão.

O problema é termos um mundo de

a direcionar o foco àquilo que é eterno

possibilidades: muita informação e muitas

(2 Coríntios 4:18).

Em relação ao tempo, a Bíblia nos aconselha

21

É HORA DE RECONHECER E AGRADECER
É dádiva de Deus o tempo para realizarmos nossas tarefas e, por isso, devemos
aproveitá-lo da melhor forma possível. A gratidão pelo tempo é o motivo da oração hoje.

É HORA DE AGIR
A gratidão a Deus pelo tempo é refletida na agenda, por isso, se faz necessário um
compromisso de avaliar e reajustar, para que cada segundo seja dedicado ao que é
importante, que traz saúde física, mental e espiritual.

Chegou também a hora de impactar quem está a
sua volta. Este é o post de hoje, para o WhatsApp
ou redes sociais.

FAÇA AQUI O DOWNLOAD
DA IMAGEM DO POST

PARA REFLETIR
Durante os cerca de 30 anos que viveu, Ele fez longas viagens a pé e de barco. Por onde passava,
tomava tempo para ajudar quem precisava - sem fazer qualquer distinção - e ensinar os queriam
conhecer mais sobre Deus. O tempo era precioso e curto, e Ele sabia, por isso suas marcas ficaram
impressas para sempre na humanidade. Mateus, Marcos, Lucas e João.
Jesus não desperdiçou tempo com coisas fúteis. Por causa do exemplo Dele, o que vou riscar da
minha agenda hoje?
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Corte essa imagem e coloque em um porta-retrato.

Os dons são
variados,,
mas todos têm
origem em
Deus.
1 CORÍNTIOS 12:4
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“Cada um exerça o dom que recebeu para servir os
outros, administrando fielmente a graça de Deus
em suas múltiplas formas.” 1 Pedro 4:10

24

Q U A R T A - F E I R A

TALENTO
Algumas pessoas são capazes de reconhecer

alguém.

o talento que possuem, mas travam quando

porque todos temos dons e talentos.

o assunto se trata de dons. Isso porque, para
elas, o talento é utilizado em diversas áreas
da vida, mas o dom é exclusivo para o uso

Todos

temos

esta

capacidade

A melhor forma de descobrir nossos dons e
talentos é prestar atenção em duas coisas:

religioso. Será verdadeira essa definição?

No que fazemos com facilidade ou gostamos

É

muito

necessidade de alguém. De um jeito ou de

possuem

outro a gente descobre como servir, que é o

certo

que,

semelhantes,

apesar
dom

e

de

serem

talento

diferenças. De acordo com o dicionário, dom
significa uma dádiva, um benefício e um dote
natural. Já talento quer dizer uma disposição

de fazer e em como podemos solucionar a

objetivo final do uso dos talentos.
A Parábola dos Talentos (Mateus 25:14-24)

e uma habilidade, que pode ser desenvolvida.

mostra que aquele que não faz bom uso

Paulo ressalta o uso dos dons em prol dos

investir, tem a conduta reprovada. Não

outros como sinal da manifestação de Deus

podemos desprezar o dom que temos

em nossas vidas (1 Coríntios 12); e não é difícil

(1 Timóteo 4:14) e usá-lo bem demonstra a

notar que existem atividades nesta lista

nossa gratidão a Deus.

que não são exclusivas ao ambiente igreja.
Também está nítido que existem variados
dons e que todos têm uma relevância na vida

do que recebe, enterrando e deixando de

Depois de explicar sobre os dons, Paulo
parece ter tido uma ideia ainda mais didática:

das pessoas.

“Eu vos mostrarei um caminho ainda mais

Dons e talentos são presentes de Deus para

13, o caminho do amor.

serem cultivados, multiplicados e utilizados
em benefício de outras pessoas. A missão é
como um quebra-cabeças onde o talento
encaixa perfeitamente na necessidade de

excelente”, disse. E aí chegamos à 1 Coríntios

É isso! Quem quer descobrir talentos e
usá-los para servir, precisa trilhar por esse
caminho.
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É HORA DE RECONHECER E AGRADECER
É possível reconhecer os dons e saber que há talentos a serem desenvolvidos.
A variedade de oportunidades de servir a outros e de pregar que Deus nos dá são os
motivos de oração hoje.

É HORA DE AGIR
A gratidão a Deus pelos talentos é demonstrada pelo uso que é feito deles. O compromisso
de hoje deve ser buscar novas formas de servir aos outros, colocando em uso o presente
que Deus nos dá diariamente.

Chegou também a hora de impactar quem está a
sua volta. Este é o post de hoje, para o WhatsApp
ou redes sociais.

FAÇA AQUI O DOWNLOAD
DA IMAGEM DO POST

PARA REFLETIR
Ele havia acabado de ser chamado para atuar como porta-voz de Deus, guiando o povo à Terra
Prometida; porém, ele sabia que não tinha habilidade de falar em público. Para apoiá-lo neste
grande desafio, outra pessoa foi convidada para replicar a mensagem de Deus. Êxodo 4:1-17
Ajudar aos outros é a razão de receber um dom e Moisés teve a ajuda de Arão em seu ministério.
Como unir meu talento ao de outra pessoa para ser mais eficiente na missão?
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Corte essa imagem e coloque em um porta-retrato.

A bêncão
do Senhor é
que enriquece.
PROVÉRBIOS 10:22

27

“E, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita
a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho,
isso é um presente de Deus.” Eclesiastes 5:19
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Q U I N T A - F E I R A

TESOURO
Dinheiro é um tema sensível entre as famílias,

Deus, e isto é também explicitado através

no meio cristão e na sociedade como um todo.

da devolução do dízimo, do ato voluntário de

O fato é que o dinheiro – uma representação

ofertar e da ajuda a quem precisa.

física de riqueza – é bastante mencionado na
Bíblia. Bênção ou maldição?

Ter riqueza, dinheiro ou objetos materiais não

Sendo Deus o proprietário de toda a riqueza

e assumir uma grande responsabilidade

do mundo (Ageu 2:8), Ele concede a nós a

para honrá-Lo.

é pecado, mas é motivos de agradecer a Deus

capacidade de usufruir dela. O problema
é que, como todas as bênçãos de Deus, a
riqueza também foi distorcida pelo pecado.
Há

inúmeros

entendimento

versos

bíblicos

incorreto

da

Em nossa relação com Deus precisamos
reconhecer
(1

Coríntios

que

o

29:14),

dinheiro
devemos

vem

Dele

honrá-Lo

onde

o

(Provérbios 3:9-10), sermos gratos (Malaquias

riqueza

é

3:10) e mantermos a confiança, mesmo em

reprovado (Mateus 6:19-24) e precisamos ir a
fundo para entendermos quando o dinheiro

momentos de escassez (Mateus 6:25).

se torna um obstáculo ao cristão.

A bênção da prosperidade financeira deve

O dinheiro não é o problema, mas sim o amor

não podemos ser escravizados pelo dinheiro

a ele e a ostentação (1 Timóteo 6:10; 1 João

(1 Timóteo 6:9-10). A honra a Deus, através

2:16), e o pensamento de que com bens pode-

da riqueza, é vista pela sociedade ao sermos

se comprar tudo, inclusive a salvação. Sem

bons cidadãos (Romanos 13:6-7), honestos

sabedoria, as riquezas podem se tornar o

(Lucas 16:12) e generosos (1 Timóteo 6:18).

centro da nossa vida e tomar o lugar de Deus.
Desfrutar da prosperidade financeira com

ser fruto do nosso trabalho (Salmos 128:2) e

A riqueza que recebemos de Deus traz
felicidade para a família e para quem a rodeia.

sabedoria é demonstração de gratidão a

29

É HORA DE RECONHECER E AGRADECER
O dinheiro recebido como fruto do trabalho é uma bênção e uma responsabilidade dada
por Deus. A oração de hoje é em gratidão pelos recursos financeiros da família.

É HORA DE AGIR
A saúde financeira e a honestidade são formas de gratidão. O compromisso de hoje
deve ser buscar conhecimento para que os ganhos sejam multiplicados e utilizados de
acordo com a vontade de Deus.

Chegou também a hora de impactar quem está a
sua volta. Este é o post de hoje, para o WhatsApp
ou redes sociais.

FAÇA AQUI O DOWNLOAD
DA IMAGEM DO POST

PARA REFLETIR
Proprietário de muitas terras em Belém, ele era um homem muito respeitado na região, por ser fiel
a Deus e por ser generoso. Seguindo a lei, ele ordenava aos servos que deixassem parte da colheita
para trás, para serem aproveitadas por quem precisasse: pobres, doentes, viúvas, etc.. Foi assim que
ele conheceu o grande amor de sua vida. Rute 1 a 4
A gratidão pelo dinheiro é expressa no auxílio a quem precisa e assim Boaz se tornou ainda mais
próspero. Como posso fazer isso hoje?
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Corte essa imagem e coloque em um porta-retrato.

A Tua
fidelidade
se estende
de geracão
a geracão.
PROVÉRBIOS 10:22
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“Senhor, tu és o meu Deus; eu te exaltarei e louvarei o
teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas,
coisas há muito planejadas.” Isaías 25:1
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S E X T A - F E I R A

FIDELIDADE
bastante

Acreditar nisto é ter fé e ela deve ser a nossa

utilizada é a concessão de cartões fidelidade

resposta à fidelidade de Deus, porque a fé é

para clientes, onde são oferecidos benefícios

o que de fato O agrada (Habacuque 11:6). A fé

em compras futuras, visando estabelecer um

nos leva a louvar a Deus mesmo antes que o

vínculo comercial mais exclusivo. É uma forma

milagre aconteça (Romanos 4:20,21; Salmos

interessante de pensar em fidelidade, já que ela

89:1) e a querer espalhar a notícia por toda a

depende do comportamento da outra parte.

parte (Salmos 40:10).

Só que com Deus é diferente! Ele é fiel, a

A verdadeira adoração é baseada na gratidão

despeito de nós.

(Salmos 108:3 e 4). O reconhecimento e o bom

Uma

estratégia

de

marketing

Encontramos na Bíblia inúmeras provas da
fidelidade de Deus porque ser fiel é a essência
Dele, é quem Ele é (Salmos 145:17) e faz parte
do caráter imutável Dele. Através dos relatos

uso das bênçãos, em forma de adoração a Ele,
são a maneira que temos para agradecer por
tudo que Ele faz, diariamente. Só porque Ele é
fiel às promessas que faz!

bíblicos, vemos claramente o cumprimento

Falar de Deus para outras pessoas também é

do que Ele disse e prometeu, às vezes,

honrá-lo por Sua fidelidade.

repercutindo em gerações futuras. Por isso, é
certo que o que está prometido e ainda não

Uma vida de gratidão e fidelidade, de

aconteceu será cumprido.

reconhecimento

Mesmo que a fidelidade não seja algo

adoração. Por isso, o compromisso de nos

intrínseco a nós, seres humanos (Números

encontrarmos todos os dias, em família, para

23:19), é revigorante saber que isso não

louvar a Deus está mantido.

interfere em quem Ele é (2 Timóteo 2:13). É aí
que mora a nossa Esperança! Por mais que
nós falhemos, deixando de agradecer e honráLo pelas bênçãos que nos faz prósperos, a

pelo

cumprimento

das

promessas, não existe sem louvor, sem

Estamos

encerrando

nossa

jornada

da

gratidão, mas temos um encontro marcado
hoje ao pôr do sol.

promessa Dele perdura (Mateus 24:35).
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É HORA DE RECONHECER E AGRADECER
O reconhecimento da fidelidade de Deus, em diversos aspectos, enobrece o coração
e faz enxergar as bênçãos incontáveis a cada dia. A oração de hoje é em gratidão pela
fidelidade de Deus com os Seus filhos.

É HORA DE AGIR
Uma vida de fidelidade e gratidão é expressa em honra e louvor a Deus. O compromisso
de hoje é manter esse encontro diário, de devoção pessoal e familiar.

A LIÇÃO DA ESCOLA SABATINA É UM EXCELENTE MATERIAL PARA O CULTO FAMILIAR.

Chegou também a hora de impactar quem está a
sua volta. Este é o post de hoje, para o WhatsApp
ou redes sociais.

FAÇA AQUI O DOWNLOAD
DA IMAGEM DO POST

PARA REFLETIR
Ela era uma prostituta que vivia em Jericó, mesmo assim se arriscou ao esconder dois espias de
Israel; mentindo para o rei a fim de protegê-los. Confiando no verdadeiro Deus, Raabe e toda a
família foram alvo da fidelidade divina, com a promessa de proteção durante a destruição da
cidade. Josué 2
A fidelidade a Deus é expressa através das nossas atitudes e a de Deus é vista pelos milagres em
nossa vida. Como serei fiel a Deus a partir de hoje?
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PREPARATIVOS PARA O
CULTO DE PÔR DO SOL
Encerrando a Jornada da Gratidão, o projeto Mulher Fiel deseja que a família aproveite o culto
de pôr do sol para assumir estes compromissos:
Manter o encontro diário no culto familiar
Cuidar do corpo através dos hábitos saudáveis
Alinhar a agenda, encontrando espaço para Deus, família e você mesma
Utilizar os talentos e dons para servir outras pessoas
Ser fiel através dos dízimos e ofertas
Ser consciente da relação entre fidelidade, gratidão e salvação

O momento de encerramento da jornada deve ser significativo para você e sua a família,
já que marca uma nova rotina que certamente repercutirá em diversas áreas da vida e alcançará
outras pessoas.
Para que isso funcione é interessante que:
A casa esteja previamente organizada, para que não haja obrigações a cumprir na
hora do culto.
O horário do culto esteja definido, levando em consideração o pôr do sol na região; e
que todos os participantes sejam avisados.
Um lanche saboroso e saudável seja preparado, daqueles que perfumam toda a casa e
marcam o momento.
A música seja um ponto importante do culto. Você pode usar a nossa playlist.
Sejam providenciadas cédulas e moedas de valor menor para que as crianças sejam
ensinadas a separar o dízimo na prática.
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“Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte
de todos os teus ganhos; E se encherão os teus celeiros,
e transbordarão de vinho os teus lagares.” Provérbios 3:9-10
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S E X T A - F E I R A

PÔR DO SOL
Durante esta semana, realizamos o Mulher

vida regada de bênçãos de Deus. Somos

Fiel – Uma Jornada de Gratidão, quando

ainda fortalecidos por uma linda promessa

conhecemos

de que o melhor está por vir: o Céu nos

e

reconhecemos

todas

as

bênçãos que Deus tem derramado sobre nós
e nossa família.

espera!
Ao longo da história, o povo tem expressado

compromissos

sua fidelidade a Deus devolvendo 10%

importantes para honrar e adorar a Deus

dos ganhos. Abraão é o primeiro a ser

pelo nosso corpo (templo), pelo tempo, pelos

mencionado na Bíblia (Gênesis 14:18-20),

talentos e pelo tesouro (nossos recursos

mas vemos também Jacó (Gênesis 28:10-22)

financeiros).

e muitos outros certamente mantiveram

Também

assumimos

Estudamos como Deus tem sido fiel em suas
promessas e, por isso, sabemos que há muito
por vir.
Hoje o nosso culto de pôr do sol é o Momento

esse compromisso, que é parte da Lei de
Moisés (Levítico 27:30). No Novo Testamento,
a prática se manteve (Mateus 23:23).
Hoje chegou a vez da nossa família!

da Gratidão. Estar junto com quem amamos,

Faremos agora a separação dos nossos

ter um local seguro para adorar a Deus e ter

dízimos e ofertas para levarmos, amanhã, à

um alimento tão nutritivo, são parte de uma

igreja.

O MULHER FIEL TEM ENVELOPES ESPECIAIS PARA ESTE DIA. CASO NÃO TENHA
ESTA VERSÃO, A FAMÍLIA PODE UTILIZAR OUTROS MODELOS DISPONÍVEIS.
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PL AYLI ST DA G RAT IDÃO
Clique aqui para acessar a nossa playlist Mulher Fiel - Uma Jornada de Gratidão.

Aproveite para criar sua playlist personalizada na sua plataforma digital preferida.

AGRADECER
COMO AGRADECER
CANÇÃO DA VIDA
TE AGRADEÇO
CANÇÃO PARA AGRADECER
COMO AGRADECER
OBRIGADO, BOM PAI
OBRIGADO
VOLTO PRA TE AGRADECER
AGRADECE AO PAI
JESUS, MUITO OBRIGADO
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Expressão Vocal
Vocal Livre
Hinário Adventista - 477
CD Jovem - Menos Um
Do Nosso Canto
Vanderson Santos
Regina Mota
Leonardo Gonçalves
Acústico Novo Tempo
Beth Souza
CD Jovem 2000

AT IVI DA D E S PA R A C R I A N ÇA S
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D O M I N G O

Quando ficou curado, o homem voltou
correndo para agradecer a Jesus!
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S E G U N D A

Daniel e seus amigos não aceitaram comer a comida do
palácio, mas ficaram mais sábios e inteligentes que todos!
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T E R Ç A

Jesus gostava de usar o seu tempo com adultos e
com crianças, ensinando e amando cada uma delas.
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Q U A R T A

Arão ajudava Moisés a falar com autoridades e com o povo.
Mas, Deus sempre falava com Moisés.
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Q U I N T A

Boaz sempre deixava os pobres colherem na sua fazenda.
Um dia, ele conheceu Rute, que se tornou sua esposa.
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S E X T A

Raabe protegeu os homens de Deus e por
causa disso toda a família dela foi salva.
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CALENDÁRIO DA GRATIDÃO
A ideia é criar na criança a expectativa para o Dia da Gratidão que será realizado na igreja,
no encerramento do Mulher Fiel – Uma Jornada de Gratidão.

1

Separe uma caixa (sem estar embalada*) onde caibam os
cartões, para que sejam utilizados durante todos os dias da
jornada. Cole um coração vermelho no fundo da caixa. A
criança só deve conseguir ver o desenho quando tirar todos
os cartões. Ela deve saber que a caixa é para um presente
para Deus, que ela vai entregar no próximo sábado.

2

3

Separe um potinho (ou outro recipiente)
para ser decorado pela criança.

Separe 7 envelopes coloridos.

4

Imprima as atividades, frente e verso
no cartão ou faça manualmente.

PRA FAZER MANUALMENTE:
Separe cartões coloridos e em cada um deles escreva uma letra da palavra GRATIDÃO.
Do outro lado, em cada um dos cartões serão anotadas as atividades do dia.
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A atividade se inicia no sábado – dia do lançamento da jornada
na igreja. No culto de pôr do sol do sábado, a criança precisa
abrir o primeiro envelope, contendo a letra G, e assim por diante.
A cada envelope aberto, ela precisa colocar dentro do potinho.

O último envelope, com a letra O, será aberto na sexta
ao pôr do sol. Ou seja, na sexta-feira serão abertos dois
envelopes, um no culto familiar e no culto de pôr do sol.
Após o lanche da sexta-feira, os pais devem convidar a
criança para a abertura do último cartão, quando ela verá
o coração estampado no fundo da caixa.
Depois vai retirar todos os cartões do potinho e formar
a palavra GRATIDÃO. Os pais devem aproveitar a
oportunidade para ensinar o que Deus quer: o nosso
coração. É ideal ensinar a criança utilizando cédulas
de menor valor, para que seja fácil a compreensão.
Por exemplo: Se for R$ 20,00, entregue cédulas de
R$ 2,00 e R$ 1,00.

G R A T I D Ã O
Nas próximas páginas você encontra os cartões para imprimir e recortar.
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CA RTÕ E S PA R A
IMPRIMIR E RECORTAR
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S Á B A D O

D O M I N G O

DECORAR O

PENSAR

P OT I N H O PA R A

JUNTOS E

COLOCAR OS

ESCREVER:

DESAFIOS DA

SOMOS

SEMANA

GRATOS POR...

S E G U N D A

T E R Ç A

FAZER UMA

VISITAR ALGUM

RECEITA

PA R E N T E PA R A

SAUDÁVEL EM

CONVERSAR

FAMÍLIA

COM ELE

RG
T A

Q U A R T A

CANTAR
A MÚSICA
CORÍNTIOS 12 MINHA VIDA É
UMA VIAGEM

Q U I N T A

S E PA R A R U M A
D OAÇÃO PA R A
AJUDAR OUTRA
PESSOA

S E X T A

S E X T A

ESCREVER

S E PA R A R O

UMA PROMESSA

DÍZIMO E A

QUE JESUS FEZ

OFERTA

D I
OÃ

