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CAMPANHA: KIDS WORSHIP

Aula 1: O que é adoração?

Que alegria começar uma nova
campanha.
Deus tem um tempo muito especial, de
experiências com Ele.
Sentir Sua presença, entrar no Santo Lugar
é um privilégio. E pode se chegar nesse
lugar somente aqueles que são os
verdadeiros adoradores.
Nessa primeira aula vamos começar a
ensinar as crianças o caminho da adoração.

Para você professor

Como levar as crianças a entender o que é adoração? Como podem entrar na
presença do Senhor e viver experiências profundas, aquelas que somente os que
entraram no santo lugar conhecem?

Esse é o desafio dessa campanha!

A palavra do Senhor nos ensina que Deus busca os verdadeiros adoradores.

“Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade;
porque o Pai procura a tais que assim o adorem.” João 4:23

Adorar a Deus não é louvar, não é orar, não é clamar, não é cantar.
Adorar é uma conexão mais profunda. É prostar-se ao Senhor, reconhecer sua
grandiosidade e poder. O adorador não entra na presença de Deus para fazer pedidos.
Ele adora, ele ama intensamente.

Vamos ensinar as crianças a viverem esse momento espiritual. Entrar na presença de
Deus, não para pedir, mas para adorar.

É tempo de adorar ao Senhor!

LEIA E  MEDITE

2 Crônicas 20:18

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/4/23+
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Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança o que é adoração
● Buscar o mover de Deus no Kids, para que as crianças sejam visitadas pelo Espírito

Santo e tenham experiências com a adoração.

Qual é a situação da criança:

As crianças têm necessidades espirituais.
Muitas conhecem Deus de ouvir falar, mas ainda não tiveram experiências com Ele.
Nessa campanha vamos ensinar as crianças a entrarem na presença de Deus de uma
forma diferente, através da adoração

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

DINÂMICA CAMPANHA

Vamos fazer um game dos adoradores!
A cada aula as crianças terão desafios para cumprirem.
Esses desafios a levarão ao lugar da adoração.

A brincadeira funcionará da seguinte forma:
● A criança lançará um dado
● No tabuleiro (ou mural) a criança andará o número de casas correspondentes
● Cada casa terá uma cor diferente:

○ casa com círculo amarelo: quiz do adorador, se acerta anda 2 casas, se
erra 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

LOUVOR:

Louvor da campanha: Para adorar ao Senhor
https://www.youtube.com/watch?v=yeMue_aqemc&t=13s

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

“O Pai procura verdadeiros adoradores” João 4:23

https://www.youtube.com/watch?v=yeMue_aqemc&t=13s
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MINISTRANDO:

Crianças, esse mês falaremos sobre algo especial demais: a adoração.
Você já ouviu falar em worship? Worship significa adoração.
E esse é o mês do Kids Worship, todas as crianças aprenderão sobre como ser
adoradoras.

Mas espere, você sabe o que é adoração???
Adorar é cantar? É orar? é pedir? Não!!! Então, o que é adoração???

Para entendermos direitinho o que é adoração vou contar sobre um rei adorador: o REI
JOSAFÁ!

Vocês se lembram que 3 reis malvados queriam derrotar Josafá, mas Deus falou que ia
livrar ele?
É crianças, era uma situação muito perigosa, difícil, mas Deus disse que Josafá não
precisava se preocupar porque o Senhor estava com ele o livraria.
Essa parte da história vocês já conhecem, mas o que vocês não sabem ainda é que
quando Josafá ouviu isso ele se ajoelhou e colocou a sua cabeça no chão.
Que movimento diferente era esse? O que será que estava acontecendo???
Josafá estava reconhecendo que o Deus Dele era poderoso demais, um Deus digno de
toda honra e de toda adoração… Com esse movimento, Josafá adorou ao Senhor.

Quando nos ajoelhamos na presença de Deus, abaixamos as nossas cabeças e dizemos
tudo o que Deus significa para nós, estamos adorando.
Adorar é reconhecer quem Deus é.
Aquele dia, todas as pessoas que estavam com Josafá se ajoelharam também e
adoraram a Deus. As crianças também adoraram!
Ninguém obrigou as pessoas a fazerem aquilo. Ninguém fez aquilo porque queria algo
em troca.
As pessoas adoraram a Deus porque amavam Ele, e sabiam que Ele era o verdadeiro
Deus.

Deus ama os adoradores. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. A
adoração precisa sair de dentro da gente, do nosso sentimento.
Se você se ajoelhar e não tiver sentimento, isso não é adoração.
Adoração precisa ser verdadeira.
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Eu quero muito que Deus olhe para mim e diga: achei um verdadeiro adorador.
Josafá foi um rei adorador. E você, quer ser um kids adorador também?

Eu quero muito!
Quem quer adorar ao Senhor? Vamos ter um momento de adoração.

MOMENTO DE ADORAÇÃO
Vamos todos fazer assim.
Cada um pode se ajoelhar no lugar que você estiver, abaixar sua cabeça e adorar ao
Senhor, com as suas palavras, com o seu jeito.
Vamos ouvir um louvor bem baixinho e ter alguns minutos de adoração.
Não é hora de pedir nada, apenas dizer o que Deus é para você.

Deus vai ouvir a sua voz, e se for sincero você vai saber que Ele te visitou e recebeu a sua
adoração.

(tenha um tempo de adoração com as crianças)

ORAÇÃO:

“Senhor Jesus, eu quero ser um adorador que te adora de verdade. O Senhor é o meu
Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, mais poderoso do que tudo. Eu te amo muito
Senhor, e para sempre. Em nome de Jesus amém.”

HORA DO TESTEMUNHO:

Chegou a hora do testemunho!!!
Vamos lançar um desafio: as crianças que tiverem
experiências com Deus no momento da adoração irão
testemunhar, contar o que sentiram nesse momento.

Ore professor e se consagre para que seja um mês cheio de
testemunhos.
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Você sabia que existe uma oferta muito especial, que é a oferta de adoração?
Nós podemos adorar a Deus com nossas ofertas.
Hoje faremos isso. Não vamos pedir nada, apenas encher o nosso coração
reconhecendo o Deus poderoso que servimos.

SANTA CEIA:

Ministrar a ceia para as crianças.
Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a presença de Deus.
Segue o link:
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d4
4bb8c89558cef62c143.pdf

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!

É tempo de adoração no kids!
Estamos em uma campanha maravilhosa, KIDS WORSHIP, onde ensinaremos as crianças
a se relacionarem com Deus através da adoração.
Converse com o seu filho sobre o que é a adoração e compartilhe experiências que
você já teve na presença de Deus.

Meditem juntos sobre João 4:23 e vivam a plenitude do que Deus tem para esse tempo.

Deus abençoe!

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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ATIVIDADE:

PERGUNTAS DO GAME:

- Como Josafá adorou a Deus?
- Quem adorou a Deus junto com o rei Josafá?
- A adoração é somente para adultos ou as crianças também pode adorar?
- O que é adoração?
- Adoração e louvor são a mesma coisa? Porque?
- O que significa ser um verdadeiro adorador?



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
SETEMBRO 2022

CAMPANHA: KIDS WORSHIP

LEMBRANCINHA:

Vamos entregar um tapetinho da oração para cada criança
https://www.youtube.com/watch?v=YaBglGYumoY

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

