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Aula 4 – Louvar é Agradecer!
Que mês maravilhoso esse que vivemos... Que maravilha aprender sobre algo tão importante que é a
Gratidão.
Esperamos que você tenha vivido um mês de gratidão e aprendido junto com cada criança o poder de ser
grato. Hoje vamos ver a importância de louvar em todo tempo e que através do nosso louvor também
demonstramos gratidão.

Leia e Medite:
Salmo 159, Salmo 147: 7

Quais são os meus objetivos:
Ensinar a criança que louvar também é uma forma de agradecimento por todas as coisas que Deus faz .

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Noite da Gratidão
Prepare a sua sala para a noite de louvor e adoração.
Prepare microfone (fake) instrumentos musicais (pode ser com instrumentos de material reciclado), decore a
sala com notas musicais.
Faça um cantinho da gratidão. Será onde louvaremos e agradeceremos ao Senhor por todas as coisas.

Louvor:
Faça o momento do louvor junto com a ministração (veja as recomendações na sessão da ministração).

VERSÍCULO DO DIA:
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MINISTRANDO:
Receba as crianças com muita alegria e gratidão. Diga para que todas que entrarem na sala: “Obrigado Jesus
por essa criança!”
Crianças, hoje será um dia de muito louvor e alegria no nosso kids.
Quem aqui sabe que louvar é uma forma de agradecer a Deus?
Ah, isso é muito verdade! Louvar é agradecer. Então vamos agradecer muito a Deus com nossa voz e
reconhecer como Deus é maravilhoso.
Vocês estão preparados??? Então vamos para o nosso momento CANTA COMIGO KIDS!!! (Uhuuuu)
A gente aprendeu que em todos os momentos podemos agradecer a Deus.
Hoje vamos aprender para cada situação que vivemos, sempre existe um louvor para entregarmos ao Senhor.
Olha só, eu vou falar qual é a situação e vocês vão pensar em um louvor...
•

Quando tem alguém doente, qual louvor podemos cantar???
Já Está Consumado - RENASCER PRAISE - YouTube
• Quando penso em tudo o que Jesus faz por mim...
Música Infantil Animada de Gratidão - Obrigado Jesus (Música para Crianças) - YouTube
• Quando a gente vai comer e tem aquele lanchinho que eu queria (ou mesmo se não tiver)
AO SENHOR AGRADECEMOS em LIBRAS - 3PALAVRINHAS - VOLUME 1 - YouTube
• Quando preciso acreditar que Jesus está me ouvindo
Jessyca Kids - Telefone (DVD Jornal da Alegria) - YouTube
• Em todos os momentos e situações:
TE AGRADEÇO - Vaneyse - Música Infantil - YouTube e
Eu Vou Louvar Ao Senhor - 3 Palavrinhas - VOLUME 5 - YouTube
Sempre se lembre que o Louvor é uma forma linda de agradecer ao Senhor. Em todos os momentos da sua
vida tenha um louvor para cantar e declarar que seu amor, sua gratidão e toda sua vida são para Jesus!
Vamos orar!!!

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, muito obrigado por me ensinar a ser agradecido em todos os momentos, hoje eu entrego meu
louvor ao Senhor para te agradecer por todas as coisas tenho vivido em nome de Jesus, Amém!”

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Tudo que nós temos é para louvar ao Senhor e agradecer. Quando entregamos algo para Deus, ele traz a
multiplicação.
Um dia Jesus precisava dar comida para muita gente e perguntou quem tinha algo para ajudar. Então, um
menino trouxe cinco pães e dois peixinhos e entregou de oferta Jesus.
Vocês sabem o que Jesus fez? Antes de multiplicar o alimento ELE deu graças, ou seja, agradeceu por aquele
alimento.
Hoje vamos entregar e agradecer ao Senhor. Essa atitude de gratidão fará a gente viver grandes milagres
em nome de Jesus.
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ATIVIDADE:
Decorar o violão.
Sugestão: leve gliter, lantejoulas, coisas para decorar o violão imprima em uma folha mais resistente ou após
a criança decorar cole em uma cartolina, papel cartão, o que você tiver e puder usar.
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LEMBRANCINHA:
Vamos entregar um microfone feito com EVA, rolinho de papel higiênico e bolinha de isopor.
A seguir, uma dica de como preparar: https://www.youtube.com/watch?v=h0IoKgJTxHA

