O Poder do Louvor e da Gratidão
Quando louvamos Jesus pela Sua bondade e Lhe agradecemos por tudo que Ele fez por nós, isso
nos ajuda a lembrar que Ele sempre nos ajudará por mais difíceis que pareçam as circunstâncias.
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Ainda que você se encontre numa situação difícil, Jesus pode ajudá-lo a ter uma atitude positiva.
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Quando você louva e agradece a Jesus, isso vai:
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O Deus do universo
tem o mundo inteiro
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inclusive você!
Quando você acredita
que Deus está ao seu
lado para ajudá-lo,
pode ter a confiança
de louvá-Lo e Lhe
agradecer pela
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vocês estão unidos
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(Filipenses 4:6–7 NTLH).
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“Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles
que amam a Deus” (Romanos 8:28 NVI).
Mostrem sua gratidão a Jesus tendo uma reação positiva
quando as coisas dão errado. Isso vai Lhe dar a oportunidade
de encher o seu coração com verdadeira felicidade e gratidão.
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perdido no deserto …

frito!

...agradeceria a Deus
por as estrelas serem tão
brilhantes à noite, e por

Experimentem a
seguinte atividade:
Com seus familiares ou amigos:
Uma pessoa começa a descrever
uma situação; a pessoa do lado
direito termina a frase, tornando
essa situação difícil num louvor ou
agradecimento a Deus.
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