
 
 

 

OUTUBRO SEMANA – SALMOS 

 

  

AULA 4: SALMOS QUE ENSINAM A BUSCAR A DEUS 

 
Nessa aula vamos refletir com as crianças o quanto é bom buscarmos a Deus e estarmos na casa do Senhor. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Como é bom servir a Deus! 

O salmista diz no Salmo 84 que vale mais 1 dia nos átrios do Senhor do que 1.000 em outro lugar. 

Com essa Salmo vamos ensinar as crianças a buscarem a Deus e a refletirem que o melhor lugar para estarmos é na 
presença Dele. Então precisamos amar a igreja, nos alegrarmos por termos uma igreja para ir, porque a igreja é a 
casa de Deus, onde vivemos a comunhão e aprendemos mais sobre o Senhor. 

LEIA E MEDITE: 
 
Salmos 122 e 84 
 

OBJETIVOS: 
 

Mostrar para a criança o quanto é importante irmos a igreja buscar ao Senhor. 
O melhor lugar para estarmos é a casa do Senhor. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Muitas crianças vão a igreja com bastante frequência junto com os seus pais, outras são visitantes. 

Para ambas, nessa aula ensinaremos que esse é o melhor lugar para estarmos. 

A igreja nos ensina a buscar a presença de Deus, e por isso esse lugar é tão especial e é chamado de Casa de 

Deus. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Para essa aula você precisará de uma cartolina recortada em formato de casa. Essa cartolina representará a igreja. 

Escreva bem grande na parte da frente o versículo para memorizar (Sl 122:1) e na parte de trás você colará figuras 

que represente aquilo que encontramos na casa do Senhor:  

-Presença de Deus (sugestão: figura de pomba); 

- Cura; 

- Salvação; 

- Libertação de vícios; 

- Suprimento; 

- Realização de sonhos; 

- Amigos. 

 

Sente com as crianças em roda para ministrar este salmo. 

 

MINISTRANDO: 
 
Quem aqui gosta de vir a igreja?  
Eu também, gosto muuuuito!!! 
Agora me digam, do que vocês mais gostam? Do louvor, da dança, dos amiguinhos, da história??? 
 
(cada criança deve falar o que mais gosta) 
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Hoje nós vamos aprender sobre salmos que ensinam a buscar a Deus, e é a igreja é o lugar aonde aprendemos esse 
caminho. 
 
Vocês sabiam que o rei Davi também gostava muito de ir a igreja? Na época a igreja era chamada de tabernáculo e 
lá tocava louvores o dia todo. 
Davi gostava tanto de ir louvar e adorar a Deus no tabernáculo que escreveu o Salmo 122. 
Quem gostaria de ler? 
 
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos para a casa do Senhor.” Sl 122:1 

Agora vamos todos ler juntos! (mostre a cartolina para as crianças lerem) 
 
Davi tinha muitos motivos para se alegrar mesmo, porque o melhor lugar para estarmos é na casa de Deus. 
 
A bíblia conta que Jesus, quando era criança, também gostava muito de ir a igreja. Certa vez, quando ele tinha 12 
anos, ele foi para Jerusalém com seus pais para comemorar com os judeus a festa da páscoa. 
Quando os pais de Jesus estavam voltando para sua casa, que ficava em outra cidade, eles perceberam que Jesus 
não estava com eles. 
 
Então eles voltaram para Jerusalém e procuraram Jesus por 3 dias... 
Vocês conseguem imaginar onde Jesus estava? 
Ele estava na igreja! Seus pais ficaram muito admirados com aquilo. 
Mas Jesus disse a eles que não tinha ido embora porque ele queria ficar na casa do Pai. 
Jesus amava ficar no templo, aprendendo e conversando sobre a bíblia. 
 
Agora vocês sabem me dizer o que fazia Davi e Jesus gostarem tanto de estar na igreja? 
 
Vamos ver... 
(vire a cartolina e mostre as figuras) 
 
Quando vamos a igreja nós encontramos tudo o que está aqui: 

1. A presença de Deus – que nos traz paz, amor, alegria. 
Funciona mais ou menos assim. Um dia em que você tiver triste, porque você levou uma bronca do papai, da mamãe 
ou porque algum amigo que você gosta brigou com você, quando você chegar na igreja Deus vai te encher de 
alegria. 
Sabe, para Deus nós somos muito, mas muito importantes mesmo. Por isso Deus te chama de filho. 
Tem um salmo que fala que assim como a andorinha encontrou ninho para proteger seus filhotes, nós encontramos a 
casa do Senhor. É um lugar onde recebemos a proteção e o cuidado do Senhor. 
 
Vamos ler esse salmo. 
 
“Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. 

A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo! 

O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes; e eu, os teus altares, Senhor dos 

exércitos, Rei meu e Deus meu! 

Bem aventurados os que habitam em tua casa; louvam-te perpetuamente.” Sl 84: 1-4 

Nossa, só essa presença de Jesus já seria motivo suficiente para virmos a igreja, não é verdade?! 
Mas Deus nos ama tanto que Ele também proporciona que a gente encontre na casa Dele: 
 

2. Cura – se alguém da sua família estiver doente, você pode trazer a foto dessa pessoa ou até o nome dela e 
nós vamos orar para o Senhor enviar a cura. 

3. Salvação – na igreja você conheceu a Jesus e você aprendeu também que ele veio ao mundo para te salvar. 
Então, você não vai mais morrer, mas você vai viver para sempre lá no céu com Jesus.  
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4. Libertação de vícios – se você conhece alguém que tem um vício de drogas, bebida, ou até cigarro, Deus 
pode libertar essa pessoa. Nós temos na igreja até um centro de recuperação, para ajudar essas pessoas a 
serem libertas. 

5. Suprimento – quem não tem condições financeiras pode receber da igreja uma cesta básica. Até moradores 
de rua recebem uma refeição pelo expresso da solidariedade. Mas não é só isso.... Além dessas ações da 
igreja, o poder de Deus te faz prosperar tanto que você vai ter um emprego muito legal... O que você quer ser 
quando crescer? (deixe as crianças falarem) Deus vai realizar seus sonhos!  

6. Realizar os sonhos – Vindo na igreja aprendemos a andar com Jesus. E andar com Jesus nos faz viver todos 
os sonhos. Quais são os seus sonhos? Não vai ser seu pai, sua mãe ou o dinheiro que sua família tem que 
te fará viver os sonhos mas será Jesus. 

7. Amigos. Na igreja conhecemos muitos amigos, que são como irmãos. Aqui você terá uma família 
maravilhosa. 

 
Esses foram alguns motivos, mas tem muito, muito mais....  
Agora me digam, devemos ficar alegres ou não em vir a casa do Senhor??? 
Então, vamos agradecer ao Senhor e pedir que nunca falte essa alegria em nosso coração. 
 

LOUVOR: 
 

“É muito bom” – 3 Palavrinhas 

“Deus está aqui” – 3 Palavrinhas 

 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor, eu tenho no meu coração muita alegria em vir a sua casa. Esse é o melhor lugar que eu poderia estar. 

Obrigada por tudo o que o Senhor tem feito por mim, pelo seu grande amor e por todo cuidado e proteção. 

Eu te amo, sempre vou te servir e te louvar. Não permita, Senhor, que nada tire a alegria que tenho em te servir e vir 

a casa do Senhor. Amem.” 

 

VERSÍCULO: 
 
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos para a casa do Senhor.” Sl 122:1 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- O que Davi sentia quando ia a igreja? 
- Qual Salmo fala sobre a alegria de ir a igreja? 
- Porque a igreja é um lugar tão especial? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Que precioso termos uma igreja para frequentarmos, para aprendermos mais do Senhor. 
 
Davi amava tanto a igreja que juntou muitos tesouros que acumulou durante boa parte da vida dele e entregou como 
oferta. Isso porque a igreja da época (tabernáculo) era em uma tenda. E ele não achava certo ele morar em um 
palácio lindo e a casa de Deus ser uma tenda.  
 
Então ele fez um projeto lindo e preparou uma grande construção: a construção do templo do Senhor. Muitas 
pessoas viram o sentimento de amor que Davi tinha pela casa de Deus que também começaram a separar suas 
ofertas e entregar. Foi muito especial isso que Davi fez. 
 
Foi uma demonstração de amor a Deus. Agora vamos demonstrar também o nosso amor a Deus e a casa de Deus 
entregando as nossas ofertas. 
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ATIVIDADE  
 
 



 
 

 

OUTUBRO SEMANA – SALMOS 

 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Hoje no encerramento da campanha dos Salmos as crianças aprenderam o quanto é importante buscarmos a Deus e 
que a igreja é um lugar especial onde temos comunhão e buscamos juntos a presença de Deus para nossas vidas. 
 
Leia com o seu filho o Salmo 84 e conversem essa semana sobre coisas que vocês já aprenderam na igreja. 
 
Deus te abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 

 


