Novembro –Adoração
Meu Deus eu te darei graças para sempre.

AULA 4 – A adoração em forma de gratidão
Estamos finalizando essa campanha linda onde aprendemos Adorar a DEUS por meio de oração,
da aliança, aprendemos que quando adoramos Deus nos dá livramentos, vamos aprender agora
que também a adorar a Deus por meio da nossa gratidão.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Você é escolhido por Deus para ministrar a vida dos nossos pequeninos! Que privilégio! Você
tem como missão de implantar nos coraçõezinhos deles a gratidão a Deus. Ensinar que temos
que ser gratos em toda e qualquer situação com adoração.
LEIA E MEDITE:
1 Crônicas 16.8,34; 1 Tessalonicenses 5.18; Felipenses 4 :11
OBJETIVOS:
 Levar a criança a entender o que é gratidão
 Orientar a crianças em voltar para agradecer
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Para esta aula sugerimos :
 Massinha ( para fazer os boneco com Lepra)
 A professora pode fazer algumas manchas no próprio corpo, durante a história vá se
limpando ( fazer isso com as próprias crianças).
 Usar dedoches ou fantoches (o importante é usa a imaginação, a aula tem que ter ser
dinâmica e ilustrativa).
 Imagens para ilustrar.
LEPROSOS
CURADOS
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MINISTRANDO:
Inicie sua aula perguntando: “você já ajudou alguém e essa pessoa não disse obrigado”? Como
você se sentiu? Deixe que falem um pouco e de exemplos para direciona – lós. Logo em seguida
comece a história.
A história de hoje vamos fala de gratidão adorar a Deus por meio de gratidão.
Havia 10 homens que estavam muito doentes. No corpinho deles tinham vários machucados
(dodóis) e por isso eles tenham que ficar longe de todo mundo (todas as pessoas que eles
amavam), senão as outras pessoas também ficariam doentes.
(Nesse momento mostre a imagem dos dez leprosos e fale para eles o nome da doença que
era Lepra, fale que era uma doença de pele).
Jesus e seus discípulos estavam caminhando por uma estrada e encontraram os dez homens
que aqueles que estavam doente.Eles já tinham ouvido fala de Jesus e de seus milagres de cura.
Então quando soube que Jesus estava vindo à sua direção eles foram falar com Jesus.
Quando Jesus passou eles gritaram para Jesus. Todo mundo tinha medo dos leprosos, mais
Jesus não tinha, ele ama a todos do mesmo jeito.
Quando eles encontraram com Jesus ele disseram: “Jesus nos ajude, por favor,” Tenha piedade.
Vocês sabem o que Jesus fez? Ele fez as manchas desaparecerem, limpou completamente a
pele deles! ( curou todo os dodóis). Passe um pano em você para tirar as manchas.
(agora você mostras para as crianças os 10 curados.) Imaginem como aqueles homens ficaram
felizes. Mas nove deles correram para contar a seus amigos que haviam sido curados. Não
pararam nem para dizer obrigado a Jesus! Foram ingratos!(isso é um sentimento muito feio) Mas
um deles agiu de modo diferente. Ele voltou para agradecer a Jesus e louvar a Deus! Somente
um homem expressou sua gratidão e amor por Jesus. Jesus ficou muito feliz por receber aquele
obrigado do homem curado.
Quem quer deixar Jesus Feliz? Então vamos agradecer a Ele por tudo que ele nos deu.
ORAÇÃO:
Senhor Jesus eu quero te agradecer por tudo, pela mamãe, pelo papai, meus irmã, pela minha
igreja e meus amigos.
Em nome de Jesus amém (Salmos 30.12 ADORARAM A DEUS QUANDO AGRADECEMOS A
ELE)
VERSÍCULO:
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ATIVIDADE
Hora de louvar
https://www.youtube.com/watch?v=qLAfVcOxcW8
https://www.youtube.com/watch?v=EnTRTlYoaTY
Cante e dance com as crianças, depois deixe a musica repetindo e Contorne o corpo da criança
em um papel Kraft ,faça um leproso e curado Deixe que eles façam todos desenhos dos
machucados e depois pintem com cores bem coloridas o curado use massinha para fazer a lepra
use sua imaginação.
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LEMBRANCINHA:
Nesse potinho todos só dias eles junto com seus familiares devem escrever ou desenhar sua
gratidão diária a Jesus.

Boa aula!

