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Aula 3 – O Primeiro Louvor a Jesus
Para você Professor:
O louvor é uma forma de oração e de honrar, agradecer e de expressarmos nossos sentimentos a Deus, e
também a nossa alegria.
Temos que ensinar as crianças que o louvor, seja através da voz, sons, instrumentos e gestos, serão uma
expressão de amor e um presente especial para Jesus.
O louvor traz a glória de Deus sobre nós, e onde há o louvor é impossível não haver cura, transformação,
salvação e alegria.
O nascimento de Jesus veio para mudar a nossa história e nosso futuro, veio para nos dar liberdade em nossa
adoração, para nos dar motivos de louvor.
O nascimento de Jesus foi marcado com entregas de presentes e louvores.
Assim tem que ser o nosso Natal, entrega de presentes a Jesus e muita adoração, pois ele é digno.
Traga este ambiente de louvor para sua casa e para as casas de nossas crianças. Que nesta ceia de Natal,
eles se lembrem que Jesus é nosso motivo de festa.

Leia e Medite:
Lucas 2
Quais são os meus objetivos:
Que o louvor e adoração deve ser entregue a todo momento, principalmente no momento mais
especial. Que o louvor dá inicio a comunhão e a um novo tempo.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

Vamos fazer uma aula diferente, com muito louvor.
Prepare caixa de som, muitos louvores que eles conheçam.
Decore as salas com notas musicais.
Nesta aula, monte grupos, tenha um tempo para eles escreverem músicas para
Jesus, depois tempo para apresentarem o que escreveram.
Dê a oportunidades deles criarem danças escolhendo um louvor para cantar e
dançar.
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LOUVOR:

Cantai que o Salvador chegou – Renascer Praise - Cantai Que o Salvador Chegou - Renascer
Praise - LETRAS.MUS.BR

VERSÍCULO DO DIA :
“Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem”
Lucas 2.14
MINISTRANDO:
Ahhh! O lindo bebê Jesus, estava enroladinho, bem quentinho e dormindo em seu cestinho. Lá
estava ele, reunido com seus pais, muito amado por sua família e muito esperado por todos.
Ele nasceu em uma manjedoura, um lugar onde os pastores de ovelhas passavam as noites com
seus animais.
Ali pertinho Belém, havia muitos pastores com seus rebanhos, que passavam a noite de guarda
para que nada de ruim acontecesse com seus bichinhos. Como se fosse um acampamento.
De repente, no meio da noite, um anjo desceu e tudo ficou muito brilhante em volta deles. Será que
eram as luzes de Natal? Não, era a glória de Deus.
Eles ficaram com muito medo, mas o anjo falou para não ter medo, pois ele estava ali para trazer
novidades. O anjo então falou do lindo bebê que estava todo enroladinho, que era motivo de alegria,
e naquele momento teve a primeira cantata de Natal.
Todos os anjos, alinhados e afinados cantaram louvores. Foi o primeiro louvor entregue a Jesus,
com um Coral lindo.
Eles fizeram uma música muito especial e a apresentação foi tão linda que os pastores desejaram
adorar a Jesus também.
Eles cantavam: “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem
ele quer bem”
Vocês alguma vez já fizeram uma música pra Jesus? O louvor é uma forma de comemorarmos tudo
o que Deus fez por nós, o louvor traz a presença de Deus e nos leva a ter muita alegria.
Hoje faremos um tempo de louvores a Jesus, como gratidão, e vocês irão escrever uma letra bem
linda, depois vamos expressar nossa alegria a Jesus com nosso corpo e voz.
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Neste Natal, junte a sua família, faça com eles um momento de louvor, ensaie um louvor e faça uma
apresentação para Jesus, para que sua família vá queira ficar pertinho de Jesus, como os pastores
desejaram estar perto do bebê Jesus.
ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, que possamos sempre te entregar o nosso louvor, que traz salvação, cura e
transformação. Que o Senhor possa sempre ser digno de toda a glória e louvor.

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Nossa oferta será como a oferta de Simeão, que já era bem velhinho e esperava noite e dia o
nascimento de Jesus para entregar uma oferta especial.
Ele quando viu o menino Jesus, e o segurou no colo, começou a cantar um lindo louvor a Jesus.
Essa oferta de amor, trouxe descanso e alegria.
A sua oferta hoje trará alegria neste Natal

ATIVIDADE: SUGESTÃO

Fazer pompons de papel crepom ou tnt ou outro papel colorido para dançar e louvar

Anota aí os materiais que você vai precisar:
TNT ou papel de sua escolha.
Tesoura.
Cola quente ou fita adesiva.
Tá vendo como são poucos materiais. Pois a montagem é muito fácil, você vai ver só:
1. Recorte retângulos em TNT ou no papel que você deseja (quanto mais cumprido você
quiser, maior deverá ser o seu retângulo, ok?).
2. Comece a recortar tirar no seu retângulo, mas sem ir até o final (você pode ir até um pouco
acima da metade, o ideal é que tenha espaço para você segurar com conforto).
3. Enrole seu TNT ou papel e prenda a ponta com cola quente ou com a fita adesiva (às
vezes você consegue encontrar a fita adesiva na cor que você utilizou para fazer seu
pompom)
•
•
•
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LEMBRANCINHA:
O pompom que fizeram.

