
 
 

Novembro – Adoração  
 “Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

 INTRODUÇÃO  

Neste mês vamos buscar um tempo de adoração e ensinar nossas crianças sobre o que acontece quando 
adoramos a Deus. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 

A adoração é uma forma de expressar nossos sentimentos a Deus, podendo ser através do louvor ou 
oração. Quando estamos louvando e adorando, ficamos fora do alcance do inferno, pois é justamente o 
coração do homem que Satanás quer roubar. 
Mateus 4.9-10 - Satanás revelou seu desejo de ser adorado, prometendo a Jesus todos os reinos se ele se 
prostrasse e o adorasse. 
Jesus venceu a tentação, fazendo uso da palavra. 
Portanto a adoração ao Senhor vence ao inferno, reafirma nosso amor e aliança com Deus nos fortalece e 
nos leva a vencer guerras espirituais.  
*Fonte - Fundamentos Apostólicos - Bíblia Apostólica.* 
 

Nesta campanha é isto que você professor fará, irá entrar em um ambiente de adoração juntamente com 
as crianças, levando cada uma viver grandes vitórias e se tornarem fortes nos dias de suas guerras. 
 
Nossas aulas: 
 
 

Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 
 

Dia 04 A adoração que leva a Intimidade 
 

Paulo e Silas na prisão 
 

       Atos 16.19-26 

Dia 11 A adoração nos leva à Aliança Davi e a Arca da Aliança Salmos 150; II Samuel 06.12-15 

Dia 18 A adoração nos leva aos Livramentos Josafá vence os amonitas II Crônicas 20.1-30 
 

Dia 25 A adoração em forma de Gratidão Os 10 Leprosos       Lucas 17.11-19  
 

    

 
 
 

 
 
 
 Equipe Pedagógica. 
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AULA 1- A adoração que nos leva a Intimidade 

 

 

Iniciamos a Campanha falando sobre a intimidade de Paulo e Silas com Deus. 
 

 

Para você professor (a): 
 

Todo relacionamento bem estruturado exige intimidade. 
A intimidade com Deus gera uma forte ligação e traz segurança em dias difíceis.  
E João 4.19-30, vemos Jesus falando da verdadeira adoração, e que o Pai tem procurado adoradores, em 
espírito e em verdade, ou seja, na intimidade com Ele. 
Paulo e Silas tinha essa intimidade profunda, eles permitiram que a fonte de águas vivas corresse dentro 
de si, ao ponto de estarem limpos de qualquer impureza (impedimento), e habilitados para serem 
habitação do Espírito Santo de Deus e serem verdadeiros adoradores. 
A adoração a Deus nos impede de enxergar as dificuldades e nos leva a enxergar a liberdade e livramento. 
Boa aula! 
 

 

LEIA E MEDITE: 
 

Atos 16.19 -26/ Jo 4.19-30 

OBJETIVOS: 
 

 Levar a criança buscar intimidade com Deus através da adoração em dias difíceis. 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

Nossas crianças precisam de armas espirituais para vencerem as dificuldades que muitas vezes aprisionam 
a mente. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

1. Material: 
- 1 Caixa de sapato ou qualquer caixa pequena 
- Papel prata ou cor que desejar 
- 6 rolos de papel pequeno (pode ser rolo de papel higiênico, rolo de papel toalha cortado ao meio). 
- TNTs coloridos e EVA 
- Hashi ou palito de churrasco 
- Cola quente 
- Tesoura 
- Canetinha preta. 
Montagem: 
Corte um quadrado na tampa da caixa e encape a caixa com o papel prata 
ou a cor que desejar. Encape os palitos da mesma cor e cole na tampa 
fazendo as grades. 
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Faça os bonequinhos, os personagens da historinha usando o rolo de papel e use os TNTs para as 

roupinhas, EVA para os rostinhos, bracinhos e os cabelinhos. Desenhe as carinhas com a canetinha. 
 

Está pronto o recurso! Agora é só começar usando os bonequinhos para fazer a simulação da historinha. 
 

           

MINISTRANDO: 

Use o cenário para ir contando a história. 
Quem aqui sabe o que é intimidade? 

Intimidade é você ficar muito próximo de alguém, uma amizade muito forte. Hoje vamos falar sobre dois 
homens que tinham intimidade com Deus tão forte que eles venceram uma situação muito difícil. 
Paulo e Silas estavam em uma super viagem e foram até Filipos, lá em Macedônia, depois que eles 
expulsaram um espírito de adivinhação de uma jovem, eles acabaram apanhando muito e foram presos. 
Eles eram inocentes e mesmo assim os levaram para a prisão. 
E agora? Ficaram em lugar sujo, amarrados e no escuro. E ainda com grades.E não para por aí, colocaram 
um guarda bem fortão e bravo vigiando. 
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Quando era meia noite, Paulo e Silas, não estavam chorando, eles estavam orando e louvando a Deus 
bemmmm alto e bem alegres eles encheram aquela prisão com adoração. Todos que estavam presos 
naquela delegacia escutaram a adoração que eles faziam. 
E essa adoração os fez ficarem bem pertinho de Deus. Eles criaram uma ligação, uma amizade forte com 
Deus, e quando somos amigos de Deus, ele sempre nos ajuda. 
Eles tiveram intimidade com Deus através da adoração e sabem o que aconteceu? 

Aquela adoração fez acontecer um terremoto, e tudo começou a tremer, e aquela cadeia não aguentou, as 
portas se quebraram, e as correntes que os prendiam na mesma hora se soltaram. 
Aquele guarda ficou com medo, quando ele olhou e viu tudo no chão, e agora ele perderia o emprego se 
aqueles presos fugissem? 

Paulo e Silas gritaram que estavam todos lá, para o guarda não se preocupar, e aquele guarda também 
adorou a Deus crendo em Jesus, e ele e toda a sua família ficaram amigos de Deus. 
Quando adoramos a Deus, mesmo quando nosso coração ou mente está preso nas coisas ruins que estão 
acontecendo, Ele manda um terremoto de amor quebrando tudo que nos deixa triste e presos. Receber 
este terremoto de amor depois da adoração se chama intimidade. 
Vamos louvar a Deus? 

 
ORAÇÃO: 

 
Hoje nossa oração será uma adoração: 

Som de Adorador - Renascer Praise 15 

 
VERSÍCULO: 

 
 “Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” João 4.24 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. O que é intimidade? 

2. O que Paulo e Silas fizeram para eles terem intimidade com Deus? 

3. O que aconteceu enquanto eles oravam e louvavam a Deus ? 
 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA 

 
 Na cidade de Filipos, Paulo e Silas conheceram uma mulher que tinha uma lojinha, ela conhecia a Deus e 
escutava tudo o que eles falavam de Jesus, ela se batizou e como oferta ofereceu sua casa para que eles 
pudessem descansar. 
Aquela oferta foi o melhor que ela poderia entregar, e Deus a abençoou e a toda sua família. 
Vamos ofertar? 
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ATIVIDADE 

Faça 2 pratinhos e passe uma fita simbolizando Paulo e Silas na prisão. Divida a turma em 2 grupos, enquanto um 

grupo louva o outro tem que tirar a fita , depois troque os grupos, repita até todos participarem. Para os maiores 

você pode fazer como competição. 

 

   
 

LEMBRANCINHA: 

Microfone feito com tubetes e bolinha de isopor.  
 

 
 
 

    
 
 


