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Campanha: Restauração do Culto 

Aula 1 – Como prestar um culto 
 
 

 Para você professor (a) 
 
Estamos iniciando a campanha de Restauração do Culto ao Senhor. 
A palavra nos mostra que a primeira coisa que Ezequias fez quando assumiu o seu reinado foi restaurar 
a casa de Deus. Os reis anteriores, inclusive o seu pai, trouxeram a contaminação para a casa de 
Deus, e isso feria a santidade do Senhor. 
Então Ezequias percebeu que aquilo não estava correto e ele convocou os levitas e sacerdotes para 
fazerem uma obra de purificação e restauração do altar ao Senhor. 
As referencias do que era servir a Deus haviam se perdido no meio do povo.  
 
Muitas vezes as referências do que é servir a Deus acabam se perdendo, e mesmo dentro da igreja, 
acabamos não prestando um culto como Deus merece.  
 
Nessa campanha,  levaremos as crianças a refletirem sobre comportamentos que temos na igreja que 
muitas vezes não agradam ao Senhor e como devemos louvar, ofertar, participar da ceia e nos 
comportar. Importante lembrar que o culto ao Senhor não pára na igreja. Em tudo o que fazemos 
devemos precisamos fazer como se fosse para Deus, como diz em Romanos 12, a nossa vida deve ser 
entregue como um culto. 
 
Ao final dessa campanha, todos sairão com o compromisso de cuidar da casa de Deus, de buscar a 
santidade para tocar na obra do Senhor e para participar do culto. 
 
 

Base Bíblica 
 
2 Cronicas 29 
  

OBJETIVO 
  
Levar a criança a refletir sobre como devemos prestar um culto ao Senhor. 
Nessa aula focaremos em como devemos nos comportar na casa de Deus. 
 
É importante que a criança entenda que tudo o que acontece na igreja tem o objetivo de adorar a Deus. 
Quando desprezamos as coisas de Deus, o Senhor se entristece com a gente. 
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Situação da Criança 
 
Muitas vezes o entusiasmo de estar junto com os amigos levam a criança a euforia de brincar inclusive 
em momentos que devem ser respeitados, como no momento de ouvir uma palavra, tomar a ceia ou 
receber a benção. 
Alguns nem ao menos fecham os olhos para orar, e não se interessam pelo momento da oferta. 
Quantas vezes já vimos crianças brincando com os copinhos do calice ou com os envelopes de oferta.  
É necessário trazer de volta a referência de santidade, de zelo com a casa de Deus. 
Muitas vezes no próprio kids os brinquedos são danificados pelas crianças. O kids também é a casa de 
Deus. 
Quando falamos desses comportamentos passamos por aquilo que é base que é educação, o que cada 
um foi ensinado. Em cada igreja encontramos realidades diferentes com criações diferentes. Mas a 
palavra de Deus é o nosso direcionador único. E independente do que cada um foi ensinado no 
contexto familiar, levaremos as crianças a refletir e entender que a casa de Deus é lugar de santidade. 
 

Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Levar uma caixa com papéis coloridos picados. 
Os papéis preto simbolizarão os comportamentos que as crianças tem na igreja que não agradam a 
Deus. Os papéis coloridos são comportamentos que agradam a Deus. 
Nessa dinâmica cada criança deverá tirar um papel da caixa e, de acordo com a cor, dizer aquilo que 
fazemos na igreja que agrada ou desagrada a Deus.  
 
Leve também cartazes que representam cada momento do culto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contando a História
 
Estamos começando uma campanha muito especial do nosso kids. Falaremos sobre a restauração do 
culto. 

ORAÇÃO LOUVOR OFERTA MINISTRAÇÃO SANTA CEIA BENÇÃO 

APOSTÓLICA 
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Me digam uma coisa: quem aqui gosta de vir a igreja? O que você sente quando está aqui? 
 
O rei Ezequias nos ensina em sua história algo muito importante. A casa de Deus não pode ser tratada 
de qualquer jeito. 
Na época dos pais, avós e outros reis mais antigos, a contaminação entrou na casa de Deus. Eles 
faziam muitas coisas erradas na igreja e as pessoas deixaram de servir a Deus como deveria. 
Mas Ezequias tinha um coração para Deus, e a primeira coisa que fez quando virou rei foi restaurar o 
culto ao Senhor. 
Por esse sentimento de Ezequias muitas pessoas voltaram a servir a Deus, e por isso eles foram muito 
abençoados, pois passaram a ter novamente a proteção do Senhor. 
 
Mas, o que fazemos na igreja que agrada ou desagrada a Deus? 
 
Para ajudar a gente nessa conversa, eu trouxe aqui uma caixa. Os papéis coloridos representam coisas 
que fazemos na igreja que agradam a Deus. Os papéis preto, representam coisas que desagradam a 
Deus.  
Então agora cada criança deverá pegar um papel preto e um colorido e dizer suas opiniões. 
(dependendo no número de crianças, pode repetir a dinâmica várias vezes até que tenha diversos 
exemplos) 
 
Vocês viram quantos exemplos de coisas boas e ruins que fazemos as vezes sem pensar, não é 
mesmo? 
Precisamos aprender a cuidar da igreja, a ter um comportamento bom, não destruir as coisas do kids, 
não brigar ou falar mal, precisamos ser amigos e cuidar para que tudo fique limpo e organizado. 
 
Mas porque isso é tão importante? 
Porque a casa do Senhor é santa e o nosso culto a Deus precisa ser oferecido com muita reverência. 
Reverência é respeito, santidade. 
 
Todas as vezes que nós vamos a igreja não estamos indo para um passeio comum. Estamos indo 
adorar, dizer a Deus que nós servimos a Ele e precisamos da benção dele. 
Isso é algo bem sério. 
 
Vamos lembrar como funciona o culto! (vá mostrando os cartazes). 
 

 Oração: o momento da oração é quando conversamos com Deus. Neste momento precisamos 
ficar bem quietinhos e falar com Ele e ouvir o que ele está falando ao nosso coração. 

 Louvor: no momento do louvor nos ficamos felizes, celebrando a vida que Ele nos deu, nos 
dizemos em cada musica como amamos a Deus e somos felizes por sermos filhos Dele. 
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 Oferta: é um momento muito importante, pois entregamos a Deus aquilo que é importante para 
nós.Demostramos amor a obra quando ofertamos também 

 Ministração: esse é momento de aprender sobre quem é Deus. É preciso ter respeito por esse 
momento. Tem muitas coisas importantes que aprendemos quando ouvimos a ministração.  

 Santa Ceia: A Santa Ceia é o momento que participamos da mesa do Senhor, ou seja, quando 
comemos juntos um alimento que é a lembrança da aliança de Deus com a gente 

 Benção apostólica: receber a benção de Deus é maravilhoso. Quando temos a benção do 
Senhor o mal não nos toca. A proteção Dele está sobre a nossa vida e a nossa família. Tem 
pessoas que saem do culto antes da benção e isso não está certo. Como podemos ficar sem 
receber essa benção que o Senhor já entregou para nós. 

 
Quantas coisas valiosas que conversamos aqui hoje. 
Não podemos deixar de falar também que a Bíblia nos ensina que devemos respeitar as autoridades 
espirituais, isto é, os pastores, presbíteros, ministros do kids. Quando não respeitamos essas pessoas, 
estamos desobedecendo a Deus. 
 
Isso significa que não posso brincar mais na igreja? De forma alguma. Brincar é muito bom, é divertido, 
e brincar no kids é ainda melhor! Mas há tempo para tudo. Quando vamos adorar, louvar ou ouvir a 
palavra de Deus precisamos ter uma atitude de reverência e respeito. 
 
Mas não para por aí, o nosso culto começa na igreja, mas continua durante o nosso dia todo. Tudo o 
que fazemos é para Deus, então devemos ter os bons comportamentos em todos os lugares que 
formos, orarmos nas nossas casas, ouvirmos louvores. Isso nos fará ter uma caminhada com o Senhor 
muito feliz. 
 

Versículo  
 
“... o zelo por Sua casa me consumirá”. João 2:17 
 

Verificação do Ensino 
 
- Qual rei restaurou a casa de Deus logo que assumiu o reinado? 
- Como podemos cuidar da casa de Deus? 
- O que faço na igreja que deixa Deus triste? 
- Como devo me comportar no momento da ministração? 
 

Atividade 
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Lembrancinha         
 
Escrever o versículo do dia na casinha com caneta de retroprojetor 

 


