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Momento da visão celular: Dê boas vindas a todos. Dê um testemunho explicando porque você se tornou 
um líder de célula e o que mais te realiza exercendo essa liderança.

No Antigo Testamento, houve alguns locais designados para a adoração a Deus. O principal deles foi o 
chamado Templo de Salomão, construído pelo terceiro rei de Israel, cuja planta era a seguinte:

Introdução

Série de lições para a Célula 

Ao escrever o versículo-chave desta série, o salmista tinha em mente essa planta. “Entrem por suas portas 
com ações de graças” faz referência à nove portas externas de entrada do Templo: uma à frente, quatro 
na lateral direita e quatro na esquerda. “Entrem (...) em seus átrios com hinos de louvor” diz respeito aos 
três átrios da construção, os quais eram destinados a públicos diferentes: o átrio das mulheres, o átrio dos 
homens e o átrio dos sacerdotes. Além dessas partes, o Templo ainda possuía como centro um pequeno 
edifício que continha os chamados Santo Lugar e Santo dos Santos. No Santo dos Santos, estava a arca da 
aliança, que representava a presença manifesta de Deus.
Ao usar o verbo “entrar”, o salmista tinha em mente alguém que estava dando passos pelas diversas partes 
do Templo, adentrando-o. De fato, essa pessoa deveria passar por uma das portas, caminhar por um dos 
átrios e poderia entrar no Santo Lugar e até mesmo no Santo dos Santos, caso fosse um sacerdote ou um 

Inspirados pela Conferência de Adoração que tivemos nos últimos dias, teremos nas próximas 
três semanas uma série de lições sobre adoração. O versículo-chave dessa série é o Salmo 100.4, 
que diz: “Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de louvor; 
deem-lhe graças e bendigam o seu nome”.

Entrem por suas Portas com Ações de Graças

OS PASSOS DA ADORAÇÃO
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sumo-sacerdote. Nesse sentido, a ligação de “portas” com “ações de graças” e “átrios” com “hinos de louvor” 
é proposital. Assim como havia um passo-a-passo para se acessar o Templo, que passaria pelas portas e 
átrios, bem como pelo Santo Lugar e Santo dos Santos, há também um passo-a-passo para a adoração a 
Deus, que passa pelas ações de graças e louvor, bem como pela adoração propriamente dita e a presença 
manifesta de Deus. É sobre isso que trataremos nesta série, ministrando às nossas células quais são os 
passos que devemos dar em nossa adoração a Deus, até chegarmos à sua presença manifesta.
Como a Bíblia Sagrada chama os crentes de sacerdotes (1Pedro 2.5,9; Apocalipse 5.9-10), imaginemo-nos 
entrando pelas portas, passando pelos átrios, acessando o Santo Lugar e adentrando o Santo dos Santos. 
Apesar de isso não ser mais possível literalmente, pelo templo estar destruído, é possível pela fé, através 
dos passos da adoração. Imaginemo-nos, então, entrando pelas ações de graças, passando pelos hinos de 
louvor, acessando a adoração e adentrando a presença manifesta de Deus. Que o Senhor nos conduza, 
passo-a-passo, até à sua santa presença! 

Leitura Bíblica: 
Leia com o grupo o Salmo 100.4-5.

Pergunte ao grupo:
1. O que é ação de graças?
2. Qual é o oposto da ação de graças?
3. Você é uma pessoa grata ou ingrata?
4. Quais são os seus motivos de gratidão a Deus?

A Bíblia Sagrada tem muitos versículos que tratam sobre a ação de graças. Para saber o que ela diz sobre 
isso, vamos fazer um apanhado geral.

Leitura Bíblica, Exposição e Discussão:

A ação de graças:
• Conforme já vimos, é o primeiro passo em nosso culto a Deus (Salmo 95.2; 100.4);
• É um ato de gratidão dirigido a Deus (1Crônicas 16.8,34; Salmo 105.1; 106.1; 136.1-3;);
• É o oposto da ingratidão, que tem como causas principais o orgulho, a insatisfação e o desprezo. 
Orgulho porque não reconhecemos que o que somos e temos nos foi dado por Deus (João 3.27; Tiago 
1.17), pensando que foram por nós conquistados. Insatisfação porque não nos contentamos com 
o que somos e temos, reclamando das ausências e faltas. Desprezo porque menosprezamos o que 
somos e temos, não lhes dando o devido valor;
• É algo que devemos praticar (1Timóteo 2.1) e em que podemos nos desenvolver e crescer (Colossenses 2.7);
• Devem estar presentes em nossas orações (Filipenses 4.6; Colossenses 4.2);
• Devem ser dadas publicamente (Salmo 111.1);
• Podem ser oferecidas através da música (1Crônicas 25.3; 2Crônicas 5.13; 20.21; Salmo 147.7);
• É um dos meios de nos enchermos do Espírito Santo (Efésios 5.18,20);
• Glorificam a Deus (Salmo 50.23; 2Coríntios 4.15).

Algumas razões para as ações de graças:
• Porque a misericórdia de Deus dura para sempre (1Crônicas 16.34; 2Crônicas 7.6; Salmo 107.1);
• Porque Deus é bom (1Crônicas 16.34; Salmo 106.1);
• Pelo sucesso espiritual de nossos irmãos (Romanos 1.8; Efésios 1.16; Colossenses 1.3);
• Pelo alimento (Mateus 15.36; Atos 27.35; 1Timóteo 4.3);
• Pela atuação de Deus em favor do seu povo e dos homens em geral (1Crônicas 16.35; Salmo 118.19,21; 
142.7; 1Coríntios 15.57; 2Coríntios 2.14)
• Por respostas de oração (Daniel 2.23; João 11.41);
• Porque é a vontade de Deus (1Tessalonicenses 2.13).

Pergunte ao grupo:
1. Você já havia pensado que a porta de entrada para a presença de Deus é a ação de graças? É assim que você 
tem iniciado o seu encontro com Deus?
2. Como tem estado o seu coração para com Deus: agradecido ou ingrato?

Desenvolvimento

Conclusão
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Avisos

Ministração:
Deus deseja que seus filhos lhe deem graças e esse é o primeiro passo para entrarmos em sua presença. 
Vamos praticar isso, então? Encerrando a reunião de hoje, teremos um momento para darmos graças a 
Deus. Como vimos, podemos fazê-lo publicamente, através da oração e da música, e há muitas razões para 
isso. Encha sua mente e coração de motivos de gratidão, abra a sua boca em oração e em música e ofereça 
a Deus suas ações de graças.
Que tal acrescentar as ações de graças à sua rotina? Durante o seu dia, pare alguns instantes para dar 
graças a Deus. Em seu momento a sós com Ele, antes das refeições, diante de boas notícias, etc. Contudo, 
não faça isso da boca pra fora. Coloque o seu coração em cada palavra. Contudo, o contrário também deve 
ser praticado. Evite qualquer atitude que demonstre ingratidão a Deus.

1. Resgate: já estão abertas as inscrições para o Resgate, o retiro de libertação espiritual da Central, que 
acontecerá entre os dias 29 de abril a 1 de maio. Faça sua inscrição pelo site: www.ibcbh.com.br.

2. Circuito 4x4 de Leitura Bíblica: Distribua o material da segunda etapa da campanha para quem ainda 
não recebeu e desafie sua Célula para a leitura de toda a Bíblia neste ano de 2016. 

3. Matrículas abertas no CCM: Motive toda a sua célula a se matricular nos cursos do Lidere de Maio/
Junho. As aulas começam no dia 1 de maio e as inscrições podem ser feitas pelo site da Central.

4. O Dia do Amigo acontecerá ao final desta série. Mobilize a sua célula para orar, convidar e participar. 
(Semana de 2 a 7 de maio) 

5. Celula.in:  Mantenha as informações de sua Célula sempre atualizadas no Celula.in. Não se esqueça 
de lançar as presenças e de completar os dados sobre a faixa etária da Célula, anfitrião e sobre o líder em 
treinamento.


