
 
 
 

Novembro – Adoração  
Todo ser que respira louve ao senhor. 

 

AULA 3 – A adoração que nos leva aos livramentos 

Vamos ensinar nossas crianças a adorar a Deus em todo tempo, porque quando adoramos a 

Deus Ele inclina os ouvidos para nós, Ele atende o nosso clamor.   

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  Que privilégio sermos chamado para levar nossas crianças à adoração! O mundo tem oferecido 
vários tipos de músicas que não são boas para crianças. Você tem como dever ensinar nossos 
pequenos a adorar a Deus em espirito e em verdade e sempre optar por estar ouvindo louvores, 
eles iram ensinar os pais a ouvir louvor, pois eles iram pedir para o pai colocar a “música da 
igreja”. E para essa idade é fácil, porque nessa idade eles adoram cantar, dançar e pular. Tenho 
certeza que será uma aula muito divertida e agradável. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
2 Crônicas 20.1 até 30 – Salmo 150 – Salmo 34. 4 
 
OBJETIVOS: 

 

 Mostrar que Deus também nos atende por meio de louvor. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Faça o acolhimento das crianças com os louvores. Deixe que elas brinquem ao som de 

louves de adoração da sua preferência. Faça brincadeira musical usando louvores.  

2. Pode ser usados fantoches para fazer o rei Josafá. 

3. Pode usar também balões para fazer O Rei e seu exército. (encha vários balões e desenhe 

vários rostinhos nas neles, como o rei uma coroa, os amigos do rei, e vários para ser o 

exército dos amonitas para esse desenhe caretas bem feias. 

 
MINISTRANDO: 

Comece falando e fazendo as crianças repetir “salmos: Todo ser que respira louve ao SENHOR!” 
Bem na bíblia tem muitas histórias de reis e rainhas que tiveram muitas vitórias que nos ensinam 
muitas coisas né? 
A história de hoje será de um rei que louvou ao SENHOR de um jeito tão especial, que ele e seu 
exército foram para uma guerra e não precisaram nem lutar para vencer os inimigos, sabe como? 
Louvando! 
Um Rei Chamado Josafá recebeu uma noticia muito ruim, que três exércitos estavam vindos para 
a cidade dele e iam tomar sua cidade, Ele ficou com muito medo, então sabe que ele fez? Foi 
orar! Isso mesmo foi orar, mas ele não foi sozinho ele convidou a sua família, os amigos e seus 
súditos para ora e jejuar juntos. 
Então veio um profeta (um pastor da época) e disse para o Rei JOSAFÁ: 
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Que o senhor disse que ouviu as orações de todos eles. E por causa disso, eles não iam precisar 
nem lutar, que Deus iria livra – lós de todos os seus inimigos! Que eles só tinham que cantar, 
cantar e cantar.... 
Assim fez o povo; cantou , cantou ,adorou, adorou muitíssimo ao Senhor DEUS de JUDÁ. E Deus 
fez como prometido. Foi na frente e derrotaram todos os três exércitos dos amonitas. 
( sabe como : eles lutaram entres si até um matar o outro, depois o povo o rei Josafá só foi até o 
campo de batalha para pegar os desposo da guerra.). 
Toda vez que vocês tiverem medo de alguém ou de alguma coisa, como do escuro, de monstro, 
de um amigo ou alguma pessoa que te fez mal( que bateu, falou ou mexeu com você) é só você 
falar com Deus com a mamãe e o papai ou com a tia ,que juntos vamos orar e adorar a  Deus e 
Ele vai nos dar vitória. Amém! 
 
 
VERSICULO 

 

“Louvai ao Senhor porque Ele é bom” Salmos 136.1 

 
ORAÇÃO: 

 
Papai do Céu. Me ensina  a ter um cântico de louvor na minha boca sempre. 
AMÉM ( repita duas ou três vezes essa oração com a crianças). 
 
 
ATIVIDADE  

 

 Faça brincadeira musical usando louvores sempre 
 

 Confeccione instrumentos de percução como: Chucalho, tambores,guitarrinhas.  

Segue um link  para te ajudar. 

  https://www.tempojunto.com/2015/10/16/15-ideias-criativas-para-fazer-instrumentos-musicais-com-criancas/ 

     
 
 

 

https://www.tempojunto.com/2015/10/16/15-ideias-criativas-para-fazer-instrumentos-musicais-com-criancas/
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LEMBRANCINHA: 

Apito corneta. 

 


