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Aula 3  - Som de Vida 

 

Depois de ensinarmos nossas crianças um ambiente de louvor, vamos hoje ensinar que o 

louvor é uma das armas de vitória. 

 

Para você Professor:  

 

Desde o início dos tempos o som se faz presente, através da voz de Deus todas as coisas 

vieram a existir.  

O som da voz de Deus rompeu com as impossibilidades, ninguém conhecia a Deus de ver, 

apenas conheciam o som da sua voz, uma voz plena de autoridade e poder, capaz de 

trazer a existência o que não existe, capaz de acabar com a esterilidade. 

Abraão, conhecia bem o som desta voz, e se tornou amigo de Deus. 

Pelo som da sua voz, um povo foi liberto da escravidão, quando Deus falou com Moisés. 

 

Em Salmos 68.32, fala que devemos cantar e salmodiar a Deus, pois ele faz ouvir a Sua voz, 

voz poderosa. 

 

Não há tristeza, não há silêncio, não há nada no mundo que consiga resistir a voz de Deus. 

E onde há o louvor, esta voz ecoa com uma força ao ponto de trazer vida. 

 

Temos que ensinar nossas crianças, que enquanto elas viverem, devem louvar a Deus, 

através de sons, da voz, e do corpo. 

 

O louvor é o som que traz vida em meio a dor, que traz paz em meio a guerra, que traz 

um divisor de um novo tempo. Pois onde há louvor, há a voz de Deus presente. 

 

O véu que nos separava de adentrar a presença de Deus, já não separa mais, pois foi 

através do som da voz de Jesus, que ao se entregar ali na cruz, se rasgou de alto a baixo, 

nos dando livre acesso para louvar a Deus.  

 

Quando louvamos ao Senhor, Ele manifesta o seu poder e move entre nós, e o Espírito 

Santo nos enche, e quando somos cheios, transbordamos vida. 

 

Na vida de uma criança, isso pode trazer salvação para seus familiares, escrever uma 

nova história, pois uma criança com os lábios sempre prontos para louvar, sempre 

reconhecerá o som da vida, a voz de Deus, e sempre encontrará caminho. 

 

 

 

 Boa aula! 

 

LEIA E MEDITE  

 

Marcos 15.37-38 
João 11.40-45 
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Quais são os meus objetivos:  

 

● Que a criança reconheça quais os sons que podem trazer vida. 

● Que onde há o mover de louvor, há o mover do Espírito Santo. 

 

Qual é a situação da criança:  

 

Há sons que deixam muitos em depressão, aprisionados, e oprimidos, há sons que geram 

violência, que traz um sentimento de revolta. Muitas músicas por aí, que muitas vezes as 

crianças ouvem, as deixam com atitudes e sentimentos ruins. 

Além de mudar sua forma de se vestir e falar. 

O louvor tem que trazer um impacto de ressurreição, de nova vida, e transformação. 

  

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Monte um cenário com papel pedra, de um 

sepulcro, e você pode usar também um boneco 

enfaixado ou deboches. Pode fazer um teatro da 

ressurreição de Lázaro. 

✓ Oficina de Dança e louvor, convide um levita, 

algum pai que saiba tocar, e alguém da dança. 

✓ Leve instrumentos musicais e apresente às crianças, 

caso não consiga, mostre figuras e leve a gravação destes 

sons. 

✓ Mostre como o som pode movimentar o corpo, e nos fazer dançar e louvar. 

✓ Ensine também as crianças a fazerem sons com a boca, mãos, pés. 

 

O foco será movimentar as nossas crianças, para que elas entendam o som que 

traz vida. 

 

LOUVOR: 

 

Som do coração - https://youtu.be/35MOruxaYZU 

Deus Grandão - https://youtu.be/hFVGKhhuTcs 

Milagres de Jesus - https://youtu.be/uxVF1bd1Gnk 

https://youtu.be/35MOruxaYZU
https://youtu.be/hFVGKhhuTcs
https://youtu.be/uxVF1bd1Gnk
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Som da Festa - https://youtu.be/QTC7_DVENZA 

 

VERSÍCULO DE HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)  

 
Todo ser que respira louve ao Senhor. Salmos 150.06 

 

MINISTRANDO:   

 

Quem aqui gostou de escutar os sons de louvor, de instrumentos e de se movimentar na 

presença de Jesus? 

 

Não dá pra ficar parado com o som da voz de Deus também.  

 

Hoje vamos aprender sobre o som da vida. A voz de Jesus em meio ao louvor. 

 

Jesus tinha um grande amigo, Lázaro, que ficou muito doente, mas Jesus não estava lá 

em Betânia, ele estava viajando falando do amor de Deus. 

 

Lázaro acabou morrendo, e quando Jesus voltou para a cidade, a família de Lázaro 

correu até Jesus, chorando e falando que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. 

Todos estavam muito tristes, uma dor bem forte no peito. 

 

Jesus então foi até o túmulo, e mandou tirar a pedra. Todos ali falaram: 

 

- Mas Jesus, já se passaram alguns dias, e já deve estar com um cheiro muito ruim. 

E Jesus falou que todos deveriam acreditar, para verem a glória de Deus. 

 

Mandou novamente tirar a pedra. Neste momento obedeceram a Jesus e tiraram a 

pedra. 

 

Jesus olhando para o céu, fez uma oração de louvor, falando Pai, graças te dou, porque 

me ouviste. 

 

Jesus amava o louvor e o som de vida.  

Dar graças a Deus, é louvar, é entregar um louvor de gratidão a Deus. Se ali, tivesse um 

espaço, uma bateria, guitarra, e mais instrumentos, Jesus montaria uma banda para louvar 

a Deus e chamar a Lázaro. (rsrss...) 

 

Após louvar desta forma, ele com o som da sua voz, bem alto, chamou a Lázaro. 

 

Aquela voz, trouxe vida, e Lázaro, saiu para fora, pulando, pois ainda estava todo 

enfaixado. 

Soltaram as faixas de Lázaro, e neste momento, houve um grande som de festa. 

https://youtu.be/QTC7_DVENZA
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Jesus é o som da vida, ele com o som da sua voz, trouxe vida, e quando ele se entregou 

na cruz, e ali gritou, o som da sua voz rasgou tudo aquilo que nos separava de louvar a 

Ele, e dançar em sua presença. 

 

Quando você entrega um louvor de gratidão, seja cantando ou dançando e até mesmo 

tocando, este som traz a presença do Espírito Santo, que pode acabar com toda tristeza 

e trazer vida. 

 

ORAÇÃO:   

  

Nossa oração agora será um louvor, vamos primeiro ouvir e aprender um pouquinho, e 

depois você fechará os olhinhos e louvar a parte que souber. E colocar seu coração 

apenas ouvindo o som de vida. 

 

Louvor Voz do Espírito - https://youtu.be/zC9Y2_UfRAc 

 

HORA DO TESTEMUNHO: 

 

Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho é 

contar as coisas boas e milagres que Deus fez. 

O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa também; é um 

diagnóstico da vida espiritual das crianças e das experiências que 

elas têm com Deus. 

Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este 

momento, uma criança passa andando com ele pela sala e quem 

tem testemunho vai atrás dela. 

 E quando a criança contar seu testemunho, ela ganha um cartãozinho escrito “ Eu tenho 

uma experiência com Deus” ou “ Eu vivi um milagre” 

 

 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

Salmos 84.10 

 

O louvor é uma oferta de amor, de gratidão. É muito importante estarmos na presença de 

Deus todos os dias, e não há lugar melhor do que a presença de Deus.  

Para que a casa de Deus sempre esteja aberta, ela precisa também de nossas ofertas. 

Então vamos ofertar. 

 

 

 

https://youtu.be/zC9Y2_UfRAc
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BILHETE PARA OS PAIS:   

 Queridos pais! 

 

Nesta semana, continuem louvando junto com seus filhos, o louvor traz vida em meio a dor 

e onde não há mais sinal de solução. Façam do louvor um momento de oração, juntos. 

 

Se teu filho sabe tocar algum instrumento, dançar ou cantar, ajude ele a aperfeiçoar este 

talento. 

Separe um momento com ele esta semana e escrevam junto um louvor de gratidão e 

amor a Jesus. E peça para ele trazer no último domingo de agosto. 

 

E para este último domingo, faremos uma festa de louvor, ajude seu filho a levar o 

instrumento que ele sabe tocar, a ensaiar um louvor ou uma dança. 

 

ATIVIDADE: 

   

Abaixo OPÇÃO PARA COLORIR.  

Se optar por esta de rolinho de papel, não se esqueça do versículo 

 

 

Material  

✓ Rolinhos de papel 

✓ Olhinhos 

✓ Gaze 

Deixe a própria criança colar a gaze, deixando só os 

olhinhos de fora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE IMAGENS: 

 

 

abaixo 
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Faça também uma oficina de sons, consiga instrumentos musicais, para que eles possam 

tocar, ouvir o som, ou até mesmo uma pequena aula de música ou dança. 

 

LEMBRANCINHA: 

 

Apitos  

  
 

 

 

NÃO SE ESQUEÇA DO VERSÍCULO 
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