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TEMA: QUANDO DEVO ADORAR

Para você professor

Nossa Campanha de Setembro vamos formar nas crianças a identidade de um
adorador. Na palavra está escrito que Deus busca os que O adoram em espírito e
em verdade. A Kids Church tem a missão de levar as crianças para mais perto de
Deus; está para formar verdadeiros adoradores.
Com base no louvor do Renascer Praise Som de Adorador
(https://youtu.be/qfDS1LqyOWc l ) levaremos as nossas crianças ao
entendimento de que o Adorador tem poder quando adora, que a adoração
precisa ser algo diário, constante e não apenas quando ela canta um louvor na
hora do culto. A adoração não é apenas cantar, mas adorar a Deus com tudo
que temos e somos.
Profetizamos que a adoração será uma marca em nossas vidas. Vamos gerar os
frutos daquele que adora em Espírito e em verdade. Como nossa Bispa Sônia diz: "
se esquecer meu nome pode me chamar de adorador"

LEIA E  MEDITE

● Salmo 100

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança que a adoração a Deus deve acontecer durante o dia
todo.

Qual é a situação da criança:

Em sua rotina diária a criança vai para escola, realiza tarefas em casa, brinca, vai
a igreja, assiste vídeos nas redes sociais, mas não percebe e assimila que cada
atitude que ela toma pode adorar a Deus ou não.
Através dessa palavra vamos trazer aos pequenos adoradores essa visão: desde o
momento que acordam até a hora de dormir devem adorar ao Senhor; a cada
segundo do seu dia, com suas palavras, atitudes e louvores.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

https://youtu.be/qfDS1LqyOWc
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● É HORA DE ADORAR
VOCE PRECISARA DE :

● UM relógio de EVA, cartolina ou papel cartão grande e bem visível,
plaquinhas ou imagens de rotina das  crianças( acordar, realizar refeições,
escola, brincar, etc. Pense na rotina diária de uma criança e escolha as
imagens)

Faça uma placa  com a frase: COMO ADORAR A DEUS QUANDO EU…
Receba as crianças com muita alegria, tenha um ambiente de festa, pois quem
adora está sempre alegre (ou adora para que a alegria se manifeste). Faça o
louvor, tenha um tempo para que as crianças falem, contem sobre seu dia , e
depois comece sua Ministração com a dinâmica  do relógio.

Coloque o Relógio e a placa com a frase uma ao lado da outra.
Ao invés dos números tenha as situações da rotina da criança (acordar, escovar
os dentes, tomar café, ir para a escola, brincar, comer com a família, arrumar o
quarto, assiste vídeos,  dormir)
A dinâmica será a seguinte: você deve mostrar para a criança a imagem e/ou
ler. Faça a pergunta:
Como eu adoro Deus quando…acordo? Dê exemplos e vá repetindo essa
pergunta para cada situação.  A partir da dinâmica ministre sobre Davi, um
pequeno menino que se tornou um grande homem, pois adorava a Deus.

LOUVOR:

Acordar todo dia - RP-https://youtu.be/m0X6rtN2fYE
Eu vim para adorar a Deus https://youtu.be/owgy4m8KUwk

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)
Salmo 103:01

MINISTRANDO:

Davi quando era novinho cuidava das ovelhas, fazia todas as coisas que
precisavam ser feitas em sua casa, e quando ele ia fazendo tudo que precisava
ele ia olhando e vendo como Deus era grande e poderoso, e como tinha feito
tudo certinho e perfeito. Em cada atividade que fazia ele adorava a Deus, pois
reconhecia a grandeza de Deus em tudo. Davi também tocava para Deus com
sua harpa, pois ele sabia que isso deixava Deus feliz, agradava a Deus!

https://youtu.be/m0X6rtN2fYE
https://youtu.be/owgy4m8KUwk
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Ele cresceu, se tornou rei de Israel, tinha muitas coisas para fazer e resolver, mas
ele nunca deixou de adorar ao Senhor e falar que Deus era grande e poderoso.
Escreveu muitos Salmos que são músicas contando sobre o poder de Deus, o
amor de Deus e como Deus cuida e perdoa a gente.
Adorar, crianças, não é só cantar uma música bonita ou tocar um instrumento
para Deus. Nós adoramos a Deus desde a hora que acordamos até a hora que
vamos dormir! Mas começou? Com as nossas atitudes, palavras e também
cantando!

Como vimos no nosso RELÓGIO DA ADORAÇÃO, podemos e devemos adorar a
Deus em todos os momentos do nosso dia, em nome de Jesus, amém?!
Agora vamos orar e pedir para que sejamos adoradores que adoram a Deus
todo o dia, o dia todo. Vamos orar….

ORAÇÃO:

JESUS EU TE AGRADEÇO, POIS O SENHOR ME FEZ PARA SER UM VERDADEIRO
ADORADOR. EU TE AMO E TE LOUVO, POIS EU SOU UMA CRIANÇA QUE TE ADORA
O TEMPO TODO E SABE QUE O SENHOR É PODEROSO, MARAVILHOSO E ME AMA
DEMAIS! OBRIGADO, JESUS! AMEM!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Mateus 6:33 Primeiro Deus!
Quando estamos precisando de alguma coisa precisamos buscar a Deus
primeiro, e quando entregamos nossa oferta é isso que estamos fazendo:
buscando a Deus primeiro e todas as coisas são acrescentadas em  nossa vida.
Quando amamos e buscamos ao Senhor ele vem e entrega tudo o que
precisamos.
Hoje entregue sua melhor oferta e acredite tudo que você precisar Jesus vai
providenciar!

ATIVIDADE:

EM ANEXO

LEMBRANCINHA:
UM relógio com a letra A de adorador.
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Sugestão:

SUGESTÕES DE IMAGENS:
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