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CAMPANHA: KIDS WORSHIP

Aula 2: Como adorar a Deus?

Segundo domingo de adoração, que delicia!

Prepare o seu coração. É tempo do Kids Church adorar ao
Senhor!!!

Para você professor

Jesus quando esteve no Monte das Bem Aventuranças trouxe uma revelação poderosa
sobre quem poderá vê-lo: os puros de coração.

“Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus”. Mateus 5:8

Não há quem seja mais puro de coração do que uma criança.
As crianças são verdadeiras, honestas, ingênuas... A essência da criança é cheia de
pureza!
Porém os dias têm sido maus, e as crianças têm perdido sua pureza. A adultização da
criança, e o acesso a tanta sujeira tem feito muitas crianças perderem sua inocência.

É tempo de se limpar da sujeira desse tempo, resgatar a pureza das crianças.

Nessa aula aprenderemos com a experiência de Josué, que tirou sua sandália para
entrar na presença do Senhor. A sandália representa a sujeira. Era costume da época
tirar os sapatos para entrar em locais sagrados. E quando o Senhor apareceu a Josué Ele
ensinou como Ele deveria entrar em Sua presença.

Vamos ensinar às crianças o caminho da adoração. Como devemos adorar ao Senhor, e
o primeiro passo é a limpeza.

Os puros verão a Deus. As nossas crianças terão seus olhos abertos e verão o Senhor.
Aleluia!

Limpe-se você também professor e tenha os seus olhos espirituais abertos para enxergar o
agir de Deus em sua vida.

Deus abençoe!

LEIA E  MEDITE

Josué 5: 13-15



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
SETEMBRO 2022

CAMPANHA: KIDS WORSHIP
Quais são os meus objetivos:

● Lembrar as crianças do que é adoração
● Ensinar que Deus é o único que deve ser adorado
● Ensinar como adorar a Deus

Qual é a situação da criança:

As crianças têm curiosidade de conhecer quem Deus é.
Durante essa campanha elas aprenderão que tem acesso a presença do Senhor através
da adoração.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

DINÂMICA CAMPANHA

Nessa aula teremos uma segunda rodada do nosso game,
porém com novas perguntas!
Sugestão: divida a sala em 3 grupos e faça a competição
por grupo, todos andando no mesmo tabuleiro, Isso tornará
a atividade mais integrativa.

Relembrando as regras:
● A criança lançará um dado
● No tabuleiro (ou mural) a criança andará o número de casas correspondente
● Cada casa terá uma cor diferente:

○ casa com círculo amarelo: quiz do adorador, se acertar anda 2 casas, se
errar 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

DINÂMICA DA AULA
Para essa aula você precisará levar:

● um tapetinho da oração
● um recorte de mão colado no palito (conforme atividade)
● um sabonete
● uma caixa

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

https://www.youtube.com/watch?v=yeMue_aqemc&t=13s
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VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

“Ergam as mãos no templo e bendigam ao Senhor” Salmos 134:2

MINISTRANDO:

Quem aqui lembra o que significa WORSHIP?
Worship é adoração. Mas o que é adoração mesmo???
Adorar é reconhecer quem Deus é, e dizer isso para Ele com todo o nosso coração.
Na semana passada aprendemos que Josafá adorou a Deus, ficando de joelhos e
colocando o rosto no chão. Ele se humilhou na presença de Deus , reconhecendo que o
Senhor é maior e mais poderoso do que tudo!

Vamos aprender hoje com a história de um outro servo de Deus. O nome dele é Josué.
Josué foi o líder do povo de Israel.
Um dia Josué estava na cidade de Jericó e apareceu um homem que tinha uma espada
nas mãos. Josué perguntou se aquele homem fazia parte do exército dele ou se era um
inimigo. Josué não tinha percebido quem era... Mas era Deus! Ele mesmo tinha
aparecido para Josué! E Deus disse para Josué tirar a sandália que ele estava usando
porque aquele lugar era um lugar santo. Josué tirou os sapatos, e fez igual o rei Josafá: se
ajoelhou e colocou o rosto no chão (se prostrou).

Crianças, vocês perceberam que tem um detalhe muito interessante nessa história?
Porque Josué teve que tirar as sandálias? Porque a sandália carregava sujeira. Naquela
época, para entrar em um lugar sagrado era preciso tirar os sapatos A presença de Deus
é um lugar muito sagrado, e para estarmos neste lugar precisamos estar limpos.
Mas será que é uma limpeza que se resolve com sabão? Com certeza não!
A sandália nessa história só simboliza algo muito importante: para adorarmos ao Senhor
precisamos estar livres da sujeira, do pecado. Onde tem a presença de Deus, o pecado
não pode entrar.

Então para adorarmos ao Senhor precisamos estar com o coração limpo do pecado!

Para finalizar esse momento, tenho aqui nessa caixa 3 segredos que estão na Bíblia sobre
adoração. Vamos ver quais são eles? Alguns vocês já aprenderam aqui no kids.
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1. Oração sincera (tapetinho da oração): nossa oração precisa ser sincera com

Deus, e a adoração começa dentro do nosso coração.
2. Pureza (sabonete): o nosso coração precisa estar limpo na presença do Senhor. A

Bíblia diz que quem tem o coração puro vai ver Deus. Quem quer ver Deus diz
Amém!

3. Atitudes (mãozinha): Adoramos a Deus com atitudes. Vocês aprenderam que
Josué se prostrou, isso é, adorar de joelhos, com o rosto abaixado. Essa é uma
atitude muito especial para adorarmos, nos humilhando na presença de Deus.
Mas não é a única forma. Hoje quero ensinar outra atitude de adoração. Você
pode adorar a Deus levantando as suas mãos e bendizendo ao Senhor. Bendizer
significa falar coisas boas sobre Deus. Você pode dizer para Deus que Ele é
maravilhoso, amável, querido, poderoso. Isso tudo são atitudes de adoração

MOMENTO DE ADORAÇÃO
Chegou o momento mais esperado do culto kids! Vamos praticar a adoração.
Nosso Deus é o ÚNICO que merece ser adorado. Não adoramos mais ninguém, somente
ao Senhor.
E no nosso momento de adoração hoje fazer 2 coisas:

1. Tirar os sapatos. Vamos fazer isso para nos lembrarmos que a sujeira não pode
entrar na presença de Deus. Então quando tirarmos o sapato vamos dizer que
queremos entrar na presença do Senhor limpos, sem pecado. Peça perdão para
Deus pelos seus pecados.

2. Vamos levantar as nossas mãos e bendizer, isto é, elogiar Deus, reconhecer sua
bondade e tudo o que Ele é para você.

Com esse louvor bem baixinho tocando todos vão fechar os olhos e com suas palavras
vamos adorar ao Senhor de mãos levantadas.

(tenha um tempo de adoração com as crianças)
https://www.youtube.com/watch?v=IMOgRTxv3nw&list=RDQMPyPxLXL9Tx4&index=6
Lindo, lindo, és (Juliano Son)

ORAÇÃO:

“Senhor, nós te adoramos, o Senhor é o único que merece toda adoração. Deus grande,
poderoso, Deus de amor, Pai querido, Com todo nosso coração queremos dizer que te
amamos , a ti seja todo louvor, honra e glória para sempre. Amém.”

https://www.youtube.com/watch?v=IMOgRTxv3nw&list=RDQMPyPxLXL9Tx4&index=6
https://youtu.be/tjgFHeI9JGs
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HORA DO TESTEMUNHO:

Chegou a hora do testemunho!!!
Quem teve experiências adorando ao Senhor nessa semana?
Vamos todos compartilhar o que sentimos quando adoramos
e quem foi tocado pela presença de Deus.

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Deus não precisa da nossa oferta.
Nós precisamos ofertar, consagrar aquilo que temos ao Senhor.
Quando você tem a atitude de entregar uma oferta, você reconhece que tudo o que
você tem vem de Deus, e isso é o mais importante.
Tem gente que acha que dinheiro, ter coisas materiais é o mais importante. Nós sabemos
que nossa maior riqueza é Jesus, e a Ele serviremos com todas as coisas,

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!
Hoje as crianças aprenderam como adorar a Deus.
Falamos sobre 3 segredos para adorar:

1. Orar com sinceridade
2. Se limpar do pecado
3. Ter atitudes de adoração.

Perguntem para as crianças qual foi a experiência que Josué teve adorando a Deus.
Orem juntos essa semana, bendizendo ao Senhor, e encham sua casa da presença Dele.
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:

GAME KIDS WORSHIP
- Como Josué adorou a Deus?
- Em qual cidade Josué estava quando teve uma experiência com Deus?
- Josué sabia quem estava falando com ele?
- O que Josué precisava tirar para entrar na presença de Deus?
- O que significa tirar a sandália?
- O que acontecerá com as pessoas que têm o coração puro (Mateus 5:8)?
- O que significa bendizer?
- Para adorar a Deus posso me prostrar, ajoelhar e abaixar a cabeça. Dê outro

exemplo de como podemos adorar a Deus.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Nessa aula aprendemos a levantar as mãos para adorar a Deus.
Vamos todos desenhar as mãos em uma folha de papel rígida (pode ser cartolina, color
set ou papel cartão), colar no palito de sorvete.
Cole a tag do versículo do dia dentro da mãozinha.
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LEMBRANCINHA:

Para que as crianças não se esqueçam de limpar o coração antes de adorar, vamos
entregar um sabonetinho como lembrancinha.


