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Portas Abertas 
    Aula 4 - Porta do Rei 

Hoje encerramos esta campanha, em ritmo de festa para O Rei da Glória 
Para você professor (a) 
Faça primeiro do teu coração um ambiente de festa, uma porta de acesso para que               
Jesus entre. 
A porta do Rei, é permitir que Jesus entre com toda a sua glória, e seja honrado por                  
nós com adoração, marcha (seguir), louvores e com nossa oferta de vida. 
Essa entrada de Jesus foi anunciada pelo profeta Zacarias no capítulo 9.9, e o profeta               
falava para o povo se alegrar e festejar. 
Você professor é este profeta, anuncie para nossas crianças esta grande festa, não             
deixe de falar do Rei da Glória. 
 
 
Base Bíblica 
 
Zc 9.9; Lc 19.28-40; Sl 118.26-29 

 
Objetivo  
incentivar as crianças e a preparar cada uma para a Marcha para Jesus 
Ensinar a importância de adorarmos a Jesus 
 
Situação da Criança 
 
Crianças que desejam ir a Marcha, mas os pais estão inseguros 

Crianças que não sabem o que é entregar uma adoração a Deus  

 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

 
Prepare uma ambiente de festa, decore com balões(faça um arco a entrada do kids), 
separe muitos louvores, deixe a mesa de lanches à vista. 
Dívida por cantinhos de atividades ou por sala: cantinho dos pedidos (pés), cantinho da 
customização, cantinho da adoração. 
 
Contando a História 
Gente hoje é dia de festa. 
Jesus estava passando um tempo em Betânia, e em Jerusalém teria a festa da              
Páscoa, hum muita comida e muita música. 
A cidade de Jerusalém estava linda, toda preparada para a festa. 
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Jesus quando se aproximou do lugar chamado Monte das Oliveiras, mandou um            
dos discípulos buscar um jumentinho, naquela época era como se fosse o táxi, e              
ainda deu todas as coordenadas de onde estaria o animal. 

- Vão até a cidade que está aqui pertinho, quando vocês entrarem, perto da             
concessionária de jumentinhos, terá um amarrado lá, zero quilômetro,         
ninguém nunca montou nele, desamarrem ele e tragam, e se alguém           
perguntar alguma coisa, fale que eu o Senhor, preciso dele. 

Aaaaa aquele animalzinho nem sabia que iria carregar o Rei dos reis, o discípulo              
trouxe o jumentinho, o preparou e Jesus montou nele. 
E quando o povo de Jerusalém viu Jesus entrando pela cidade, começaram a             
marchar e abrir caminho, colocando suas capas para Jesus e o jumentinho            
passarem, e aquela marcha seguia a Jesus, e quando ele estava ali descendo             
sentadinho no animal, toda multidão começou a louvar a Deus bem altoooo, igual             
ao Salmos 118.26-29, com folhas de palmas nas mãos balançando. 
E ali as portas do Rei foram abertas, e todos aprenderam a louvar e a Marchar                
para Jesus, declarando que Ele é o Rei da Glória. 
Vamos louvar? 
 
 
Oração  
Senhor hoje quero te louvar e abrir as portas do meu coração, como Jerusalem que 
abriu as portas para o Senhor entrar. 
Quero hoje declarar que o Senhor é o Rei dos reis e o Rei da Glória em toda a minha 
família. Amém 
Versículo  
Tu és o meu Deus; graças te darei! Ó meu Deus, eu te exaltarei! Dêem graças ao 
Senhor, porque ele é bom; o seu amor dura para sempre. 
Salmos 118.28-29 
Oferta   
A multidão entregou como oferta suas capas para Jesus passar, o dono do jumentinho              
entregou como oferta para Jesus montar. 
Eles puderam ver Jesus fazer uma festa em seus corações com alegria por causa              
desta oferta. 
Vamos ofertar? 
Atividade 
 
Atividade 1 - Pedidos de Oração 
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Atividade 2 - palmas  

- papel dobradura 
- tesoura 
- cola 
- palitos de churrasco 
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Faça as dobraduras junto com as crianças e cole no palito de churrasco, de forma que                
fique como a figura 1 as folhas. 
 
Sugestão 3 
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Lembrancinha 
1 garrafinha de água você pode fazer etiqueta, ou até mesmo imprimir em folha de               
papel sulfite, o logo da Marcha. 
Você pode fazer saquinhos com 1 fruta, 1 bombom, a água, crachá, palmilhas, e uma               
cartinha com dicas de: 
Horário de chegada, roupas e sapatos confortáveis, uma boa alimentação pela manhã,            
água, filtro solar , identificação. 
 
 
 
 

Boa aula! 
 


