COM AÇÃO DE GRAÇAS
TEXTO: Salmos 100
1
Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra!
2
Prestem culto ao Senhor com alegria; entrem na sua presença com cânticos alegres.
3
Reconheçam que ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele: somos o seu povo,
e rebanho do seu pastoreio.
4
Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios, com louvor; deem-lhe
graças e bendigam o seu nome.
5
Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua fidelidade permanece por todas
as gerações.
INTRODUÇÃO:
• O Salmo 100 é um salmo de louvor.
• “É o que poderíamos considerar uma canção de abertura".
• Ele fala de vir diante da presença de Deus e entrar em suas portas.
• O salmista fala da relação que o povo de Deus tem para com ele - como ovelhas de
um pastor.
• Ele fala da bondade e da misericórdia do Senhor.
• O versículo 4 diz: "Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios, com hinos;
louvai-o e bendizei o seu nome."
• Quando viemos para adorar a Deus, devemos entrar com ação de graças em nossos
corações.
• Nos Estados Unidos, todos os anos é comemorado o "Thanksgiving". (Ações de
Graças)
• É um dia adequado porquê.
• Como cristãos, devemos ser gratos.
• Não só no dia de Ação de Graças, mas todos os dias do ano.
• Entramos por suas portas com ações de graças, porque...
1. AÇÃO DE GRAÇAS É A ÚNICA RESPOSTA AO QUE DEUS FEZ POR NÓS
• Deus é...
• O nosso criador - Isaías 45:12 "Eu fiz a terra, e criei nela o homem; eu o fiz, as
minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas
ordens."
• O nosso sustentador - Isaías 26:3 "Tu conservarás em perfeita paz, aquele cuja
mente está firme em ti, porque ele confia em ti."
• O nosso redentor - Isaías 44:6 "Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor,
o Senhor dos exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último; e fora de mim não há
Deus."
• Porque Deus é todas essas coisas, não temos o direito de ser nada mais do que,
gratos.
• Gratos pela nossa existência - Efésios 5:20 "Dando sempre graças por todas as
coisas a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo".
• Gratos por nosso pão de cada dia - 1 Timóteo 4:4 "Porque toda criatura Deus é
boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça."

• Gratos pela nossa salvação - Romanos 6:17 "Mas graças a Deus que, tendo sido
servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes
entregue."
• Como poderíamos ser outra coisa senão gratos pelo que Deus tem feito?
• A ação de graças nos obriga a focar nas bênçãos que Deus tem nos dado.
• Quando paramos de focar as bênçãos que Deus nos dá, perdemos nossa
perspectiva sobre ação de graças.
• Quando nós perdemos nossa perspectiva a respeito da ação de graças, nosso
relacionamento com Deus vai começar a sofrer.
• Ação de Graças é a única resposta adequada, se quisermos manter nosso
relacionamento com Deus.
2. A AÇÃO DE GRAÇAS TRAZ UMA MUDANÇA DE ATITUDE
• Que atitudes não afetam a ação de graças?
• Quase tudo, mas vamos examinar três atitudes fundamentais.
• A ação de graças leva à humildade.
• Provérbios 29:23 declara: "A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de
espírito obterá honra".
• Dizer "obrigado" a alguém significa reconhecer a alguém a contribuição pelo seu
sucesso.
• Isso é uma atitude de humildade quando você reconhece que você não chegou ao
local onde você está sozinho.
• Pessoas gratas são pessoas humildes.
• Quando nós somos gratos, será muito menos provável que levantemos com
orgulho.
• Ação de graças leva à dependência de Deus em oração.
• Filipenses 4:6 "Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e suplicas, com ações de
graças".
• A oração e ação de graças andam de mãos dadas.
• A pessoa grata é pessoa de oração.
• Quando nós somos gratos em oração, reconhecemos a nossa dependência de Deus
em todas as coisas.
• Reconhecer nossa dependência de Deus nos mantém longe de uma atitude de
egoísmo.
• Ação de graças leva à alegria.
• Salmos 97:12 "Alegrai-vos no Senhor, vós justos, e dai graças em memória da sua
santidade".
• As pessoas que são gratas são pessoas que estão contentes.
• As pessoas que são contentes são as pessoas que se alegram.
• As pessoas que se alegram são pessoas que estão felizes.
• Gratidão e alegria andam de mãos dadas.
• Se você quer ser feliz, então, seja grato a todos que encontrar.
• Mas o mais importante é ser gratos a Deus!
• Se enchermos nossos pensamentos com gratidão, não haverá espaço para
ingratidão e insatisfação.

3. AÇÃO DE GRAÇAS NOS LEVA A FAZER O BEM
• Quando estamos agradecidos, queremos que os outros tenham as mesmas bênçãos
que temos.
• Salmos 107:22 "Ofereçam sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com
regozijo."
• Quando estamos gratos por alimentos, vestuário, abrigo, queremos que os outros
tenham essas coisas também.
• Quando estamos gratos por uma vida feliz, queremos que os outros tenham uma
vida feliz também.
• Quando nós somos gratos a Deus pela nossa salvação, queremos que os outros
tenham a salvação também.
• Quando queremos que os outros tenham as bênçãos que temos, nós vamos
trabalhar para que terminam em nossas vidas.
• Considere o exemplo de Jesus em João 6:11, quando alimentou 5000. "E Jesus
tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos,
pelos que estavam assentados; e igualmente também os peixes, quanto eles
queriam."
• A gratidão de Jesus pelo pão e o peixe foi traduzido em uma transbordante
abundância de alimento.
• Tanto é assim que eles apanharam 12 cestos de pedaços que sobraram.
• Considere também o sentido e o significado da Ceia do Senhor.
• Este é um momento de agradecimento.
• Lucas 22:19 "E ele tomou o pão e deu graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo: Este é o
meu corpo que é dado por vós: fazei isto em memória de mim".
• Faz-nos lembrar do que Deus e Cristo fez para o nosso bem-estar e benefício.
• Lembra-nos de que nós também devemos fazer para o bem-estar e benefício de
outros, no serviço de Deus.
• Por isso vamos ser estimulados em ação de graças?
• Para adorar a Deus
• Para manter-se puro.
• Para ajudar os outros.
• Hebreus 13:15 "Portanto, ofereçamos sempre, por ele, a Deus sacrifício de louvor,
isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome".
CONCLUSÃO:
• Entramos portões de Deus com ações de graças, porque ...
• Ação de Graças é a única resposta adequada para o que Deus fez por nós.
• Ação de graças traz uma mudança de atitude em nossas vidas.
• Ação de Graças nos impele a agir para o bem-estar e benefício de outros.

