
 
 

 

OUTUBRO SEMANA – SALMOS 

 

  INTRODUÇÃO 

 
Estamos iniciando mais uma linda campanha no nosso kids. 

Nesse mês falaremos sobre Salmos. 

 

Os Salmos são louvores, poesias, orações que traduzem muito os sentimentos que muitas vezes vivenciamos. 

 

Essa campanha abordará alguns salmos, e tem como objetivo principal ensinar a criança esse caminho de 

aproximação a Deus, com louvores, orações, e sendo sinceros, abrindo o coração para falar para Deus o que ela 

está pensando, sentindo, seja um momento de muita gratidão, de alegria, de tristeza, de angustia ou até mesmo 

dúvida. 

 

Esse livro tão especial nos inspira a buscar a Deus com sinceridade de coração e a saber que Ele sempre está 

conosco. 

 

Vamos mergulhar nessa campanha de louvor e adoração e buscar muito a presença de Deus. 

 

Deus abençoe! 

 
 

NOSSOS TEMAS: 
 

Nessa campanha ensinaremos a criança o caminho do louvor e da adoração a Deus. 

Em todas as aulas, vamos trazer um louvor inspirado em um Salmo. 

As crianças terão a oportunidade de ilustrar ou escrever seus próprios Salmos, demonstrando os seus sentimentos. 

 

Teremos 4 aulas para trabalhar os salmos. Os temas seguem a seguir: 
 
 
AULAS SEMANA DE OUTUBRO 
 

Data Tema Trecho Bíblico 

Semana 1 Salmos sobre união Salmos 133 

Semana 2 Salmos de clamor Salmos 61, 63, 64 

Semana 3 Salmos de proteção Salmos 91 e 125 

Semana 4 Salmos que ensinam a buscar a Deus Salmos 122 e 84 

 

Deus abençoe e boas aulas! 

Equipe pedagógica! 
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AULA 1: SALMOS SOBRE UNIÃO 
 
Nessa aula trabalharemos o Salmo 133, que ensina o caminho de andarmos unidos. 
Somos família em Cristo, e Deus se alegra quando somos unidos. 
 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
O ensinamento do Salmo 133 parece bastante simples, porém requer esforço para ser praticado. 

Aqui cabe uma reflexão: será que verdadeiramente temos andado em união? 

Quantas vezes escolhemos ter razão em vez de união... quantas vezes nosso orgulho nos faz ser individualistas... 
quantas vezes deixamos de estender a mão para o meu irmão que precisa... quantas vezes nem percebo que meu 
irmão precisa de ajuda... quantas vezes deixei de falar com alguém e foi difícil perdoar... 

O inferno sabe que o caminho da unidade é vencedor, e por isso há tantas barreiras para que os irmão vivam em 
união. 

Antes de iniciar essa aula, quero estimular você formador a refletir sobre esse Salmo e buscar a direção de Deus 
para que você viva essa benção da união. Se há alguma situação de discórdia, alguém que você rompeu relações 
por brigas, ore para que o Senhor te mostre um caminho de reconciliação. 

Essa benção da união está sobre você. Viva essa porção e derrame dela sobre cada criança. 

Deus abençoe! 

 

LEIA E MEDITE: 
 
Salmos 133 
 
 

OBJETIVOS: 
 

Ensinar a criança valores espirituais que estão nos Salmos.  
Deus espera que andemos em união, promovendo a paz e sendo pessoas de aliança; 

 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Muitas crianças tem dificuldade em cultivar relacionamentos, acabam se tornando egoístas ou pensam que somente 
elas estão certas. 
Tem crianças que brigam muito e são até agressivas com os seus colegas. 
Com esse salmo, vamos aprender sobre a união que Deus espera de nós.  
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Para essa aula você precisará de sacos de lixo de 100lts (ou algum saco grande para a corrida do saco). 
Faremos a brincadeira do saco. Veja os detalhes da dinâmica na ministração dessa aula. 
 
Você pode passar também esse vídeo como introdução a ministração: 
https://www.youtube.com/watch?v=5eaiii-mDwI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5eaiii-mDwI
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MINISTRANDO: 
 
Hoje eu gostaria de saber de vocês com quem vocês têm menos amizade aqui do kids. Ou porque você não conhece 
ou porque nunca conversaram muito.  
 
Agora você vai participar de uma brincadeira com essa pessoa. Vamos fazer uma corrida do saco em duplas! 
Funcionará assim: Cada um receberá um saco e iniciará a corrida. Quando o primeiro integrante da dupla terminar o 
percurso e atravessar a linha de chegada, o segundo deverá fazer o mesmo percurso na sequencia. Ganha quem 
fizer em menos tempo e sem cair e sem rasgar o saco. 
Vamos lá! Todos se preparem, vou contar até 3.  
 
(após todos terminarem a brincadeira, inicie a ministração) 
 
Muito bem! Agora vamos sentar nas cadeirinhas... 
Quem achou difícil a corrida? Porque? Quando cada um está pensando somente em si, e acha que o outro tá 
fazendo errado, vira uma confusão e não dá certo, não é verdade?! Aí um acha que o outro é lerdo ou que a culpa de 
ter perdido é do outro. 
Mas como é possível vencer a corrida?  
Isso mesmo, quando os 2 se unem e um apoia  a outro. Quando dá dicas de como pode fazer dar certo... 
incentivando o outro a vencer. 
Vocês sabiam que na nossa vida também é assim? Se eu decidir andar em união com meu irmão... ah, ninguém vai 
me segurar.... eu vou vencer todos os desafios. E isso agrada a Deus! 
 
Tem um salmo que ensina exatamente isso. O vencedor da corrida vai ler para nós. 
 
“Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!” Sl 133:1 
 
Esse é um valor que Deus nos ensina: a união.  
Davi tinha uma aliança com Jonatas e viveu em união com ele. Vocês lembram dessa história? Saul, que era o pai de 
Jonatas queria matar Davi, mas Jonatas ajudou Davi a escapar de uma cilada, onde Saul ia matar Davi mesmo. Davi 
e Jonatas viveram a benção da união. E sabe qual foi o resultado disso? Quando Jonatas morreu, Davi cuidou do 
filho de Jonatas, que era doente. O nome desse filho era Mefibosete. 
 
Olha como a união traz a benção para nós, não é verdade?! 
 
E se alguém te xingar ou te chamar para briga? O que você deve fazer? 
 
Você não vai ficar brigando por aí... Se te fizerem algum mal, você vai orar para Deus e ser um pacificador. 
Deus vai mostrar para aquela pessoa aquilo não foi certo. E Deus vai te abençoar por você ter pedido para Ele 
resolver esse problema. 
Sabe, Deus não quer ver ninguém brigando. Ele quer ver seus filhos unidos. Quem aqui é filho de Deus? Então vocês 
são irmãos e devem ser unidos. 
 
 

LOUVOR: 
 

“Ora de ajudar” – 3 Palavrinhas 

“A-M-I-G-O” – Criança Diante do Trono 

 
 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor Jesus eu quero te servir e agradar ao Senhor. Eu desejo guardar os seus ensinamentos. Me ajuda a tomar 

sempre decisões certas. Eu quero andar em união com os meus irmãos, não quero brigar e nem seguir o conselho 

do mundo. O que mais importa para mim é fazer a sua vontade. Amém!” 
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VERSÍCULO: 
 
 “Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!” Sl 133:1 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Qual salmo nos ensina a ter união? 
- Qual o nome do amigo de Davi que ajudou ele a se livrar de uma cilada que queria mata-lo? 
- Que benção esse amigo de Davi viveu? 
 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Aprendemos nessa história de hoje que ajudar alguém e andar em união, agrada a Deus e somos abençoados por 
isso. 
 
Nesse momento de oferta vamos refletir o que podemos fazer pelas pessoas que conhecemos e por aquelas que não 
conhecemos mas que precisam de ajuda. 
 
Quando ajudamos ao próximo, essa atitude é também uma oferta a Deus. 
 
Vamos orar por isso nesse momento, para sermos pessoas que ajudam ao próximo. Vamos consagrar nossas 
atitudes e as nossas ofertas a Deus nesse momento. 
 
 

ATIVIDADE  
 
Cada criança deverá ilustrar um salmo sobre união. 
 
As que já escrevem poderão criar uma frase que fale sobre união. E depois fazer um 
desenho sobre esse salmo. 
 
Vamos fazer uma pintura muito linda usando apenas 3 cores sorteadas aleatoriamente. 
Será também um desafio! 
 
 
 
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Estamos iniciando uma campanha no kids sobre o livro de Salmos. 
Os salmos nos ensinam a ter uma relação sincera e de intimidade com Deus. 
 
Nossa orientação é que durante essa semana você leia um salmo com o seu filho. Falamos sobre o Salmo 133. Você 
pode reler esse salmo ou outros que o Senhor te direcionar. 
 
Deus te abençoe! 
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LEMBRANCINHA: 
 
Vamos fazer um quebra cabeças com a ilustração a seguir: 
 

 


