
Maneiras de Praticar a Gratidão 
Uma dica – não seja muito sério ou pense que algo está “fora dos limites” para o dia de ação de graças. 

O Senhor se deleita em você se deleitar com o que ele criou e fez! 
 

Nomes de Deus – pense em nomes de Deus, um de cada vez. Pense no nome e agradeça e louve a 
Deus por esse aspecto de seu caráter e como isso impactou sua vida. Quando você esgotar seus 
pensamentos sobre esse nome, passe para outro. 
 
Carta de Agradecimento – Pense em uma ocasião em que Deus o encontrou de uma maneira 
significativa. Em seguida, escreva a Deus uma carta detalhada dizendo por que você é tão grato pelo que 
ele fez naquela situação. 
 
Desafio das 1.000 Bênçãos – Veja se você consegue chegar a 1.000 coisas pelas quais você é grato. Este 
vai demorar muito e fará maravilhas em alterar atitudes! 
 
ABC da Ação de Graças– Vá até o alfabeto e diga algo pelo qual você é grato que comece com aquela 
letra. 
 
Colagem de Ação de Graças – Por meio de sua própria arte ou com uso de livros / revistas, crie uma 
colagem para retratar visualmente coisas pelas quais você é grato. 
 
Lembra quando? – Comece no ano 1 de sua vida (ou o mais antigo que você se lembrar) e agradeça a 
Deus por pelo menos uma coisa que ele fez naquele ano. Quando terminar, passe para o próximo ano 
de sua vida e repita até chegar à sua idade atual. 
 
Espírito Oposto – Pense nas pessoas que foram mais difíceis em sua vida. Em espírito de oração, pense 
em cada uma e agradeça a Deus pelas coisas positivas sobre essa pessoa. Se você precisa perdoar, faça 
isso como um ato para Jesus, reconhecendo que por causa dele – não por causa da pessoa – você 
escolhe perdoar. 
 
Use um Objeto – pegue um objeto de sua casa ou da natureza. Encontre-o com todos os seus sentidos, 
um a um, agradecendo a Deus por tudo que vier à mente por meio de sua interação sensorial com 
aquele objeto. 
 
Parede de Agradecimento – Usando cartões 3x5, escreva ou desenhe algo pelo qual você é grato. 
Prenda os cartões na parede e cubra a parede em um padrão de tijolo de ação de graças. 
 
Cristo em Mim – pense em um amigo que vive uma vida piedosa. Pense cuidadosamente em sua vida e 
agradeça a Deus pelas maneiras como ele e sua graça vieram ao mundo por meio dessa pessoa. 
 
Caminhada de Ação de Graças – Dê um passeio em sua cidade ou pela natureza e agradeça a Deus por 
tudo que você encontrar, sejam objetos, pessoas ou interações. 
 
Lugares ou Coisas Estranhas – Pense em algo que seja difícil para você associar a Deus ou à sua 
presença. Convide Deus para lhe mostrar como está presente ali e agradeça a ele quando as coisas 
vierem à mente. Você também pode ir a lugares estranhos onde normalmente não pensa em Deus e 
pensar em maneiras de agradecê-lo por sua bondade de uma nova maneira. 


