
 

 
 
 

Novembro - Campanha Adoração  
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

AULA 1- A adoração nos leva a intimidade 

Glória a Deus por mais um mês se iniciando, mês de vivermos novas experiências com Deus, de 

entregar nosso melhor, orando, estudando, meditando e praticando nosso chamado da melhor 

forma possível. 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Vamos falar em adoração, adorar significa ato ou efeito de adorar, é um culto em que nos 
rendemos a Deus. É um ato de amor intenso. 
 
Estudo da bíblia apostólica pág 1.343 
As afrontas de Satanás não param, mas movem o poder de Deus mandar um terremoto para 
livrá-los da prisão. Este mover de livramentos está sobre a igreja pelo poder da oração. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Atos 16:19-26 
 
OBJETIVOS: 

 
● Levar a criança a entender que quando oramos e adoramos de todo nosso coração, temos 

intimidade com Deus. 
 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos  

● Que tal ilustrar a história com fantoches e cenários: 
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MINISTRANDO: 

Olá, galerinha mais linda!! 
Hoje eu quero apresentar para vocês dois amigos, esse aqui é o Paulo e este daqui é o Silas. 
Eles são tão adoráveis não é mesmo? Há um tempo atrás eles foram presos, acreditam? Pois é, 
muito triste! 
E o mais triste é que eles foram presos porque viram uma moça na cidade que estava com um 
espírito ruim, e era esse espírito ruim que estava nela, ajudava a adivinhar as coisas em troca de 
dinheiro… Paulo foi até ela e disse: Eu te ordeno em nome de Jesus que saias dela! E na mesma 
hora o espírito ruim saiu da moça.Mas como ela ganhava muito dinheiro adivinhando as coisas, 
as pessoas para quem ela trabalhava, ficaram muuuuito bravas, e mandaram que levassem 
Paulo e Silas presos, mas eles se lembravam de Deus o tempo todo, não ficaram com medo, pois 
eles sabiam que Deus estava com eles. Quando era mais ou menos meia noite, eles estavam 
presos juntos, e começaram a cantar, adorar a Deus e a orar mesmo presos, mesmo apanhando 
e mesmo sozinhos. E então, aconteceu um terremoto, foi um barulhãããão!!! ficou tudo tremendo 
e as grades que prendiam eles caíram e eles puderam ser livres. 
 
Olha que demais! Eles começaram a adorar a Deus, ali sozinhos… e Deus ouviu a adoração 
deles. Sempre que adoramos a Deus, ficamos mais pertinho dEle e em tudo que fizermos, Ele 
nos ajudará, até nas coisas mais difíceis. Vamos adorar a Deus! 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus, hoje eu quero te adorar, assim como Paulo e Silas adoravam, para ter mais 
intimidade com Deus, amém! 
 
 
VERSÍCULO: 
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Por volta de meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Atos 16:25 
 
ATIVIDADE  

 

Música: A DEUS DAI LOUVOR - 3PALAVRINHAS - VOLUME 1 

 

● Vamos confeccionar um microfone usando tubetes e bolinha de isopor.( já levar montado, 

faltando apenas a decoração) 

  

 

 

LEMBRANCINHA: 

 
● A atividade já pronta. (inserir o versículo). 

 
 

                
 

Boa aula 


