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Aula 3 – O LOUVOR QUE AGRADECE 
  
Hoje falaremos sobre o louvor e como podemos expressar a nossa gratidão a Deus através de 
músicas e danças 
 

Para você Professor:  

 
Louvor é mostrar apreço e gratidão a Deus.  
Quando louvamos a Deus, lembramos tudo que Ele fez e faz por nós. Louvar é uma forma de adorar 
a Deus. 
O Louvor é nossa expressão sincera de amor, oferta, redenção, entrega ao Senhor. 
A Bíblia nos ensina a louvar em todo o tempo, em toda e qualquer situação. 
 
O louvor agradece a Deus. 
O louvor atrai a presença de Deus para as nossas vidas. 
 
Vemos no texto de 1 Crônicas 15 que a Arca da Aliança voltou para Jerusalém ao som de louvor. 
A arca simbolizava a presença de Deus. Onde há essa presença, existe um mover de louvor e 
adoração. 
E é esse mover que buscaremos nessa aula. O mover do louvor. O louvor que agradece, o louvor 
que engradece ao Senhor, o louvor que nos transforma em adoradores. 
 
Ore, se consagre. Após a leitura dessa aula, ouça os louvores sugeridos, ouça outros mais e se 
encha do louvor que vem dos céus. 
 
Deus abençoe! 
 

 

Leia e Medite:   

 

I CRÔNICAS 15 

 

Quais são os meus objetivos:  

 

Levar  a criança a: 

• aprender dizer obrigado(para os meninos)  ou obrigada (as meninas) 

• saber  que  uma das maneira de agradecer a Deus é com o nosso louvor  com a nossa voz, 

com a nossa música e com instrumentos também 

 

Qual é a situação da criança:  

 
Sem dúvida a música contribui e muito para a formação e educação das crianças.  
Entre outros benefícios, ativa a memória e o raciocínio, estimula a alfabetização, integra corpo e 
mente, melhora a concentração... 
A música e todos os ritmos, bem como a dança,  foram criados por Deus e pertencem a Deus. 
 
Satanás pega os ritmos e usa as pessoas para colocarem letras obscenas em músicas e, 
infelizmente, nos últimos dias, pela música, crianças muito pequenas são assediadas por conteúdos 
sexuais inadequados e inapropriados, mas aceitáveis pelo mundo.  
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Formamos crianças para Deus. Crianças que precisam saber que o corpinho dela serve para adorar 
a Deus, e também as músicas que canta deve agradar a Deus.  
E cantar e dançar para agradar a Deus é uma maneira de mostrar que são agradecidas. 
Esta geração que estamos formando não será contaminada pelo mundo e são os verdadeiros 
adoradores que agradam e são gratos a Deus de agora e para sempre. Amém?  AMÉM!! 

 

 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

 
Noite de louvor kids.  
Vamos fazer um culto kids com muito louvor e adoração! 
 

• Se possível, chame um levita para tocar o louvor hoje. Que leve 
o violão ou teclado ou… para que as crianças tenham contato 
com o instrumento; que ele possa falar um pouquinho de como 
ele decidiu tocar para Deus  

 

• Se possível, chame também uma menina da dança com a roupa de dançar para que dance 
junto com o louvor das crianças e fala também um pouquinho de como ela decidiu dançar 
para Deus  

 
Sugestão para a ministração 
 
Que tal recriar o momento de chegada da arca em Jerusalém? 
 
Leve uma arca, explique o que a arca significa. Vamos fazer um ato profético, 
levando a arca pelo kids e adorando ao Senhor. 
 
 

 

 

 

LOUVOR: 

 
“Graças te damos” – Renascer Praise 12 

“Miriã Dançou” -  3 Palavrinhas 

“Se o espírito de Deus se move em mim” – Crianças Diante do Trono 

“A arca” – Renascer Praise 

  

https://youtu.be/MolGJujSfFY
https://youtu.be/I5F9W-UHyDM
https://youtu.be/V_dC2prLAGI
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VERSÍCULO DO DIA : 

 

 

 
 

 

MINISTRANDO:   

 

(Antes da ministração, faça o momento do louvor) 

 

Crianças, hoje cantamos muitos louvores aqui. Mas... vocês sabem o que é louvar? 

Louvar é agradecer a Deus através de músicas, instrumentos ou danças. 

Através do louvor falamos MUITO OBRIGADA/O a Deus por tudo. 

O louvor faz a gente se lembrar de quem é Deus e das coisas que Ele faz por nós. 

 

Ah, e quanto a gente canta, dança com louvores, o nosso coração fica cheio de alegria, sabem por 

que? Porque o louvor atrai a presença de Deus. 

 

Quem tem gratidão, louva. Quem louva tem a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus 

é muito feliz! 

Quer conhecer um segredo? Entregue sempre seus louvores a Deus com muita gratidão. 

 

Vocês se lembram do rei Davi da Bíblia? Ele era uma pessoa que louvava a Deus , desde pequeno 

ele pegava a harpa e tocava muitas musicas para Deus. Eram louvores! 
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O rei Davi sempre louvava, seja cantando, dançando ou até escrevendo Salmos, 

isso mesmo, Salmos de louvor. Tem um Salmo que ele diz que devemos louvar a Deus com todo 

tipo de som e todo tipo de instrumento. 

 

Davi sabia que o louvor é uma forma de agradecer a Deus. 

Então, em um momento bem importante, ele usou toda sua alegria, suas danças e sua voz para 

louvar e agradecer com muita animação. 

Mas, o que será que havia acontecido para tamanha gratidão??? 

 

A arca da aliança estava voltando para Jerusalém! A arca simbolizava a aliança que Deus tinha 

com o povo de Israel. Dentro da arca eles guardavam coisas que os faziam lembrar dessa aliança. 

Um dia essa arca foi roubada pelos inimigos do povo de Deus... foram anos e anos sem ter a arca. 

Mas eles conseguiram resgatar ela! E ela estava voltando!!! 

A arca simbolizava a presença de Deus aqui na terra. Era um objeto muito especial, sagrado. 

 

Vocês sabem quem carregava a arca? Os levitas! Isso mesmo, as pessoas que eram responsáveis 

pelo louvor. 

E todos levavam a arca e louvavam com muita alegria. 

Davi pulou, dançou, cantou, adorou muito a Deus.  

Davi valorizava as coisas de Deus. Ele valorizava a presença de Deus, a aliança com Deus. E por 

isso estava muito grato pela arca da aliança estar voltando. 

 

O louvor de Davi e daquele povo agradou muito a Deus. 

Deus ama receber louvores. 

Deus ama quando a gente canta, dança e fica feliz na presença dele. 

 

Quem não conhece a Deus de verdade as vezes não entende porque a gente fica tão feliz quando 

louva. 

Tem gente que até critica e fala mal dos louvores... 

Isso aconteceu com Davi também. Ele todo feliz louvando, enquanto a mulher dele Mical olhava 

pela janela achando tudo aquilo ridículo. 

 

Davi não se importou em ser criticado. Sabia que agradar a Deus era mais importante. Agradecer 

era o mais importante. 

 

O nosso louvor agradece a Deus. Vamos agradecer sempre, com palavras, musicas, danças, de 

todas as formas, vamos louvar ao Senhor.  

 

 

ORAÇÃO:   

 

“Deus, o Senhor é o meu único Deus. Não deixe faltar na minha boca um louvor, não deixe faltar 

na minha boca uma música de agradecimento; uma música de muito obrigado. Só o Senhor 

merece o meu louvor, a minha gratidão. AMÉM “ 
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

   

Vocês sabiam que o louvor é uma oferta? 

Olha só o que esse versículo fiz sobre o louvor: 

“Aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios, e ensina-me as tuas ordenanças.” 

(Salmos 119:108) 

O nosso louvor é uma oferta linda que entregamos a Deus. 
Essa oferta precisa ser sincera, de coração. Deus ama quando entregamos oferta com alegria. 
Não entregue um louvor ao Senhor de qualquer jeito... meio desanimado com ou preguiça. Hoje 
vamos entregar a nossa melhor oferta, a nossa oferta de louvor.  
 

BILHETE PARA OS PAIS :   

  
Queridos pais! 
  
Hoje ministramos sobre o louvor que agradece 
 
As crianças aprenderam que louvar é agradecer a Deus através de músicas, danças, instrumentos. 
O perfeito louvor sai da boca dos pequenos, então incentive o seu filho a louvar. Ouçam juntos os 
louvores da igreja. Aprendam novos louvores. 
O louvor atrai a presença de Deus para as nossas vidas. Encha a sua casa de louvor e permita-se 
receber a visita do Espirito Santo de Deus no seu lar. 
 
Desafio da semana:  

➢ Ouvir com o seu filho um louvor por dia.  
Pode ser no caminho para a escola, no café da manhã, jantar, em qualquer momento do dia. 
Essa será a semana de encher a casa com louvor e agradecimentos a Deus. 
 

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração,  entre no site do Kids: 

https://www.renascerkids.com/ 

  

Deus abençoe! 

 

  

https://www.renascerkids.com/
https://www.renascerkids.com/
https://www.renascerkids.com/


2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO 

 

          ..                                    GRATIDÃO 

CAMPANHA: O LOUVOR QUE AGRADECE 
 

 

 

LEMBRANCINHA:  

 

Sugestões: 

Opção 1: Embale o instrumento que consta na sessão da atividade e entregue como 

lembrancinha 

Opção 2: Entregue um chaveirinho da arca para cada criança 

 
 

 

ATIVIDADE:  SUGESTÃO 

 

Vamos fazer uma oficina de instrumentos musicais. Escolha alguma das opções e já leve pré-

fabricado para as crianças montarem. 
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SUGESTÕES  DE IMAGENS   

(AMPLIAR - IMPRIMIR) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


