
2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ  

AGOSTO/2022 

CAMPANHA: “SONS QUE TRAZEM VITÓRIAS” 

 

  

  INTRODUÇÃO 

 

Nessa campanha vamos abordar os sons e o louvor que nos levam à vitória e à 

conquista! 
 O louvor é uma arma poderosa, e uma forma de orar que nos leva a ficar mais pertinho 

de Deus, traz paz, alegria e vitória.  

 

Louvor é reunir todos os feitos que conhecemos de Deus, é se expressar através da voz, do 

corpo, e dos sons. É uma atitude que glorifica a Deus, que exalta o seu nome. 

  

Nossas crianças tiveram experiências de cura, na última campanha, e agora precisamos 

levá-las a ter experiências através do louvor, ouvindo a voz de Deus, sabendo que o som 

da vida flui em nós. 

 

O louvor prepara nosso espírito e nosso coração para a palavra de Deus. 

 

Muitas crianças têm sido envolvidas por sons que trazem confusão dentro delas, em seus 

lares, envolvidas por músicas que são “modinhas”, que não acrescentam em nada, e que 

não a leva a lugar nenhum. 

 

Quando ela entende o poder de estar envolvida com a voz de Deus, de como o louvor a 

aproxima do lugar santo, de como tudo muda ao redor, ela se torna um adulto com mais 

intimidade com Deus, forte, inabalável, estruturada e firmada em Jesus. 

 

O louvor é a oração que atrai a glória de Deus, que nos conecta diretamente com Deus 

de tal forma, que traz gratidão e não permite que outras vozes e sons tragam confusão. 

 

O louvor traz gratidão, e há um coração puro e grato, Deus não rejeita. 

 

Nossas aulas: 

Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 

Dia 07 Um ambiente de Louvor Trazendo a Arca da Aliança 
Sl 147:01,07, 

II Sm 6.12-19 

Dia 14 Som que traz vitória 
Josafá diante de uma 

situação 
II Crôn 20 

Dia 21 Som de Vida 
A voz daquele que mudou a 

história 

MC 15:37-38 

Jo 11.40 -45 

Dia 28 Som de Festa 
Paulo e Silas - louvor que traz 

salvação e festa 

Sl 150,  

At 16:25 -34 
 

 

CADA AULA DESTA CAMPANHA, as crianças farão um instrumento de sucatas.  

Sugestões abaixo: 
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https://youtu.be/7sUNXA4NYKI 

 

Pode fazer com as crianças e também pode ser a lembrancinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7sUNXA4NYKI
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AULA 1 - UM AMBIENTE DE LOUVOR 

Trazendo a ARCA DA ALIANÇA  
 

Davi entrou na cidade dançando com toda a sua força, enquanto os levitas cantavam e 

tocavam louvores a Deus. 

 

Para você Professor:  

 
Deus  escolheu Davi como alguém segundo o seu coração. 

 

Davi, sempre sabia preparar um ambiente de louvor, com suas palavras e voz através do 

Salmos, com seu corpo através da dança, com suas mãos através dos instrumentos. 

 

Ele sabia a importância de louvar a Deus e manter este ambiente da glória de Deus, por 

isso, foi atrás da Arca da Aliança. 

 

Nós somos, aqueles que carregam a Arca da Aliança dentro de nós, e por isso, temos que 

ter em nossos lábios o perfeito louvor. 

 

Boa aula! 

 

LEIA E MEDITE  

Salmos 147:01,07 

II Samuel 06:12 19 

Quais são os meus objetivos:  

 

● Levar a criança a amar louvar a Deus 

● Criar o hábito de louvar e dançar, ao invés de reclamar 

 

Qual é a situação da criança:  

 

Nossas crianças aprendem rápido a dançar e a cantar todos os tipos de músicas, 

reconhecem com facilidade a voz e som de algo do momento. 

 

Por isso, vamos mostrar que o ambiente de louvor a Deus é algo permanente e traz 

vitórias. 

  

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

✓ Caixa de som 

✓ Faça uma gravação com vários tipos de sons (sons de carro, som de confusão ou 

guerra, som de choro, som de chuva, de águas, pássaros e louvores)  

Comece com uma brincadeira soltando os sons ruins, e deixe elas identificarem e 

falarem o que sente ao ouvir, e depois solte os sons da natureza, para mostrar o cuidado 

de Deus. 

 

E após isso, convide a criança a louvar e dançar. 
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LOUVOR: 

 
Conectados https://www.youtube.com/watch?v=zE5SXIIqWa8 

A Arca  https://youtu.be/MIce2vl_Ogk 

A ti a honra https://youtu.be/Lrg6fHTmIv0 

 

VERSÍCULO DE HOJE: (adaptado ou na versão NTLH)  

 
Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Salmos 147.-1 

 

MINISTRANDO:   

 

Já louvamos ao Senhor, como é bom louvar a Deus, seja com nossa voz, ou com nosso 

corpo, o importante é louvar. 

Quem aqui sabe o que significa louvor? 

 

A Bíblia fala que devemos louvar a Deus, lá em Salmos. 

 

O louvor é uma forma de oração, de agradecer a Deus, de dizer que amamos ele, que 

precisamos dele. 

Lembram de Davi?  

Ele era alguém que amava louvar a Deus, ele sabia tocar harpa (era a guitarra da 

época), sabia escrever músicas, cantar e dançar. Ele todos os dias, sentava com suas 

ovelhinhas, e mostrava pra elas como deveriam louvar a Deus. 

Quando ele se tornou rei, alguém muito importante, não se esqueceu de como era 

importante louvar a Deus. 

Ele queria que o povo também aprendesse, e desejou que a glória de Deus estivesse ali, 

através dos louvores, onde há louvor, não tem lugar para cara feia, tristeza, confusão, 

medo ou violência. 

 

Ele sabia que se buscasse a Arca da Aliança lá na casa de Obede-Edom, tudo seria 

diferente, o ambiente iria mudar, e eles venceriam todas as guerras. 

Davi então, chamou os sacerdotes e levitas, e foram juntos buscar a Arca, na volta, ele e 

os levitas, vieram entregando ofertas e louvores.  

 

Davi entrou na cidade dançando com toda a sua força, enquanto os levitas cantavam e 

tocavam louvores a Deus. 

 

Houve uma grande vitória naquele dia, através de uma oferta de louvor a Arca que 

representava a glória de Deus voltou para o seu lugar. 

 

Davi, sempre entregou a Deus um louvor, pois ele tinha dentro do seu coração a presença 

e a glória de Deus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zE5SXIIqWa8
https://youtu.be/MIce2vl_Ogk
https://youtu.be/Lrg6fHTmIv0
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Hoje você é a arca da aliança, que carrega a glória de Deus, sempre que escutar algum 

coisa ruim, ou ver alguma coisa que te deixa triste, coloque bem alto um louvor, e como 

Davi cante e dance na presença de Deus. 

 

O louvor vai mudar o lugar e aquilo que te deixa triste. 

 

Louvor: Se o Espírito de Deus 

 https://youtu.be/2eiZwXP4SxI 

https://youtu.be/V_dC2prLAGI 

 

 

ORAÇÃO:   

 Senhor, hoje quero convidar tua presença para encher a minha vida e minha casa, eu 

não quero mais reclamar, ficar triste ou fazer algo que te deixa triste, eu quero ser como 

Davi, que sempre tocava, dançava e cantava para o Senhor, quero te entregar louvores 

e todos os dias te louvar e te agradecer. Amém 

 

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:   

II Samuel 06.17-18 

Davi colocou a Arca em lugar especial, e trouxe ofertas para o Senhor, e abençoou o 

povo naquele dia. Por que ele fez tudo isto? 

 

Quem vai me responder? (deixe que elas falem os motivos de uma entrega) 

 

Hoje você vai entregar uma oferta especial. 

 

BILHETE PARA OS PAIS:   

 Queridos pais! 

Nós contamos com sua ajuda nesta semana para mudar o ambiente da sua casa e com 

seus filhos, todos os dias escolher um louvor para cantar e dançar, será um momento onde 

terá comunhão com Deus e com seus filhos, e isso ficará marcado na memória deles. 

Façam do louvor um momento de oração, juntos. 

https://youtu.be/2eiZwXP4SxI
https://youtu.be/V_dC2prLAGI
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Essa missão é para vocês e seus filhos, e junto com eles escolham um louvor e envie para 

alguém especial, para que essa pessoa também tenha a glória de Deus em sua vida. 

 

ATIVIDADE:    

 Escolha a opção que mais se adapta ao seu grupo de crianças, ou às turmas : 
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✓ Imprimir em papel mais grosso 

✓ As crianças vão colorir a figura  

✓ Recortar a figura e cortar os dois círculos 

✓ As crianças colocam os dedinhos nos buracos e fazem Davi ançar  
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Faça instrumentos musicais com as crianças, algumas sugestões: 

 

Você só precisa de canudos coloridos e fita adesiva, cole-os juntos lado a lado e depois 

faça um corte transversal com a tesoura, de forma a deixá-los de tamanhos diferentes do 

menor para o maior. Prontinho, a criança já pode soprar e fazer música 

 
 

#2 – Flauta 

Separe alguns canudinhos, e corte de tamanhos diferentes, conforme a imagem abaixo. 

Por último, basta colar todos eles com uma fita durex. 

 

Ou criar chocalhos com copinhos descartáveis. 

Precisará de copos descartáveis, feijão ou arroz (ou pedrinhas), fita durex grossa, e 

as crianças podem decorar. 

LEMBRANCINHA: 

 

 

 

Aproveite o reinício das aulas e ... 

Que tal um lápis com nota musical? Na 

escola, sempre vão lembrar da aula! 

Não esqueça da tag com o versículo, 

que dentro das condições pode 

adesivar o lápis, também! 
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SUGESTÃO DE IMAGENS: 
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