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Aula 4: Todos podem adorar a Deus!

Chegamos ao final da campanha KIDS WORSHIP, CRIANÇAS
ADORADORAS.
Que tempo especial de crescimento espiritual tivemos até aqui,
não é mesmo?
As crianças agora sabem o que é adoração e como podem
adorar a Deus.
E encerraremos essa campanha aprendendo a entrar na presença de Deus através da
adoração e ser transformados pelo poder Dele.

Para você professor

Que tempo precioso vivemos no Kids durante esse mês.
Um altar de adoração foi levantado no seu ministério através das crianças. Isso ficará
eternamente como memorial.
As crianças aprenderam o caminho da adoração, e você, professor, fez parte disso.

Deixo aqui algumas reflexões:
- O que você gostaria de ter feito durante essa campanha e você não fez? Faça

nessa aula! Não perca a oportunidade de viver este mover. Seja o tapetinho de
oração, os momentos de adoração de joelhos, cumpra em excelência essa
missão.

- Adoração não é teoria, é prática. Viva uma vida de intimidade com o Senhor.
Entre na presença Dele adorando. Comece o seu dia adorando. Leve para você
também os ensinamentos dessa palavra.

“O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade”
João 4:23

Deus abençoe!

LEIA E  MEDITE

Neemias 8

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança a entrar na presença de Deus através da adoração
● Através da história de Esdras, ensinar que Deus fala com os seus adoradores

através da Bíblia, que é a palavra de Deus
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Qual é a situação da criança:

As crianças estão aprendendo que Deus é nosso Senhor, e devemos adorar somente a
Ele. Podemos admirar muitas pessoas, seguir influenciadores digitais, mas somente Deus é
digno de ADORAÇÃO.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

DINÂMICA CAMPANHA

Encerraremos a campanha com a última rodada do nosso
Game Kids Worship.
O game tem sido uma estratégia da campanha para
fixação de conteúdo. Então vamos aproveitar para
relembrar pontos importantes ensinados até o momento

Sugestão: divida a sala em 3 grupos e faça a competição por grupo, todos andando no
mesmo tabuleiro, Isso tornará a atividade mais integrativa.

Relembrando as regras:
● A criança lançará um dado
● No tabuleiro (ou mural) a criança andará o número de casas correspondente
● Cada casa terá uma cor diferente:

○ casa com círculo amarelo: quiz do adorador, se acertar anda 2 casas, se
errar não anda (perguntas sorteadas aleatoriamente - vide atividade)

○ casa com círculo vermelho: paga mico e não anda
○ casa com o círculo verde: ler o versículo da campanha e anda 2 casas

● O game será utilizado durante toda a campanha, porém com perguntas novas a
cada semana

DINÂMICA DA AULA
- Leve uma Bíblia grande e a ilustração do anexo

LOUVOR:

https://www.youtube.com/watch?v=ofO5X2bDFds

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

“Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador”
Salmos 95:6

https://www.youtube.com/watch?v=ofO5X2bDFds
https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_95_6/
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MINISTRANDO:

Crianças, todos aqui sabem o que é a Bíblia?
A Bíblia é a Palavra de Deus, não é verdade? Então isso significa que quando lemos a
Bíblia, Deus fala com a gente.
Mas será que Deus fala com todo mundo? Como posso ouvir a voz de Deus?
Vamos aprender sobre isso na nossa história de hoje.

O povo de Deus estava muito triste… os inimigos tinham destruído a cidade deles, a
cidade de Jerusalém. Queimaram casas, derrubaram os muros que protegiam a cidade,
tudo estava destruído.
As pessoas que sobreviveram a tanta destruição tinham muito trabalho para colocar
tudo em ordem. Puxa, elas estavam se sentindo sozinhas. Mas será que estavam sozinhas
mesmo? Não, não estavam!
No meio de tanta destruição, encontraram um livro especial: a Bíblia! Eram os primeiros
livros que estavam por ali, os livros que Moisés escreveu.
Agora todos tinham uma esperança, encontraram o livro sagrado e todos queriam saber
o que estava escrito.
Então todas as pessoas que moravam na cidade se juntaram em uma praça: homens,
mulheres e até as crianças. Eles montaram um palco para que Esdras, o sacerdote, lesse
a Bíblia bem alto.
Mas antes de ler e explicar a Palavra de Deus, Esdras pediu para todos levantarem as
mãos, e eles se ajoelharam e adoraram ao Senhor.
Aquele momento de adoração fez com que todos, crianças e adultos entrassem na
presença de Deus. E assim Deus falou com eles.
Deus fala com os seus adoradores.
Se você adora a Deus com todo o seu coração, Deus fala com você!

E assim, Esdras leu a Bíblia para eles desde a hora que o sol nasceu até meio dia. E
ninguém ficou cansado. Todos prestavam muita atenção porque queriam ouvir a
palavra de Deus.
Enquanto Esdras lia a Bíblia, as pessoas começaram a ter seus corações cheios de
alegria, ânimo e motivação. Agora eles sabiam que não estavam sozinhos, Deus estava
com eles.
Muitos choravam na presença de Deus, era um choro de alegria. A emoção foi muito
grande.
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Neemias, que era o governador da época, disse que aquele dia seria feriado, e eles
fariam uma grande festa, pois era um dia sagrado. Não era dia de se lamentar, reclamar
ou chorar, mas dia de adorar e louvar a Deus.
Deus ficou muito alegre com aquela adoração.
Neemias disse: “A alegria do Senhor é a nossa força”
E com a gente é assim crianças, quando buscamos a presença de Deus, o Senhor fala
com a gente, nos transforma e a gente sai da presença Dele cheios de força e alegria.

Agora chegou o nosso momento, vamos todos adorar ao Senhor.

MOMENTO DE ADORAÇÃO

Vamos todos ouvir o louvor, e de joelhos, prostrados, adorar ao Senhor
https://www.youtube.com/watch?v=-bPnunr44qc

Nesse momento de adoração, unja as crianças e profetize que elas estão sendo
levantadas como adoradoras diante do Senhor.

ORAÇÃO:

“Senhor, nós te adoramos, queremos entrar na sua santa presença te dizendo que te
amamos. O Senhor é o único que merece a adoração. O Senhor é o nosso Deus, Santo,
Bendito, Pai de amor. Recebe hoje Senhor a nossa adoração, e para sempre te
adoraremos, em nome de Jesus. Amém.”

HORA DO TESTEMUNHO:

Chegou a hora do testemunho!!!
Deus mudou a história de Jó. Quem viveu um milagre e quer compartilhar,
venha para a nossa hora do testemunho!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Depois que o povo adorou a Deus e teve suas forças renovadas, Neemias deu uma
ordem: para todos irem às suas casas e prepararem uma festa. Cada um deveria repartir
o que tinha com aqueles que não tinha e assim todos juntos celebraram ao Senhor
naquele dia.
Crianças, o ato de repartir o que temos com quem não tem,  é uma oferta.

https://www.youtube.com/watch?v=-bPnunr44qc
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Então, naquele dia todos se moveram para ofertar, dividindo as comidas com os
necessitados.
Hoje quero perguntar para vocês: vocês têm ajudado os necessitados? Tem algo que
você pode fazer por eles?
Vamos entregar nossa oferta aqui no kids, mas em casa hoje, todos nós, vamos separar
algo para doar a quem precisa, combinado?
Vamos ofertar ao Senhor com alegria

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!
Durante esse mês as crianças aprenderam o que é adoração e como devemos adorar a
Deus.
O Senhor, nosso Deus é Santo, e devemos entrar em sua presença com santidade,
adorando a Ele, sabendo que Ele é o único a quem devemos a adoração.
Encerramos essa campanha deixando com vocês a passagem de João 4:23 e que o
Senhor encontre na sua casa os verdadeiros adoradores.

“O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade” João
4:23

Deus abençoe!

ATIVIDADE:

PERGUNTAS PARA O MOMENTO DO GAME KIDS WORSHIP (APÓS A ORAÇÃO)
- Quem leu a Bíblia para o povo?
- Como o povo estava se sentindo antes de ouvir a palavra de Deus?
- Como o povo entrou na presença de Deus?
- Quem adorou a Deus?
- Qual o nome da cidade que foi destruída?
- Como o povo se sentiu depois de ouvir a palavra de Deus?
- Por quanto tempo eles ouviram a palavra de Deus?
- Como devemos entrar na presença de Deus?
- Porque devemos adorar a Deus?
- Como posso adorar a Deus?
- Qual o nome do governador que disse: “A alegria do Senhor é a nossa força”?
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR: QUEBRA CABEÇA
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR: JOGO DOS 9 ERROS
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR: COLORIR



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
SETEMBRO 2022

CAMPANHA: KIDS WORSHIP

LEMBRANCINHA:

Vamos entregar uma mini Bíblia para as crianças.
Você pode fazer com EVA ou papel cartão e colar o versículo da aula.
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ANEXO


