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Aula 5 –Deus escuta minha voz toda vez que eu falo com ele
SALOMÃO

#ESQUENTAMARCHA

Hoje falaremos sobre a certeza que Davi tinha quando escreveu o SALMO 40. Deus se
inclina para ouvir a nossa voz . Vamos fazer um link com 2 Crônicas 7:14, quando
Salomão seu filho teve uma experiência de ouvir Deus falando que ouviria a voz do
povo.
E HOJE … #esquentamarchapraJesus !!!

Para você Professor:
Davi tinha certeza absoluta que Deus sempre ouviria as suas orações. Isso porque Davi

era um homem que tinha muitas experiências com Deus. Davi conversava com Deus
Deus; tinha comunhão e grande aliança com o Deus vivo e verdadeiro, razões essas que
levaram Deus a fazer uma declaração sobre ele, muito forte: "o homem segundo o meu
coração" (Atos 13: 22).
Davi escreveu no Salmo 40 "... e ele se inclinou para mim e OUVIU quando clamei por
socorro."
Davi passou esta certeza para o seu filho Salomão que assim que construiu o templo e

orou, teve uma das experiências mais fortes da Bíblia, com Deus. A glória do Senhor
encheu o templo e, os sacerdotes não conseguiram entrar, tal era a presença do
Senhor naquele lugar!
Deus então faz uma declaração audível para Salomão: "se o meu povo que se chama

pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos EU,
do Céus o OUVIREI, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. "
Somos formadores da próxima geração. Nossa missão é passar os valores espirituais; a
certeza de que temos um Deus de Poder e verdadeiro, e que quando oramos,
certamente ele vai ouvir a nossa oração. Salomão orou, Deus respondeu e disse que ele
ouviria dos céus,  a oração do seu povo.
Somos também guardiões da visão apostólica, por isso neste domingo vamos passar
para esta geração o que é a marcha para Jesus.
Será que podemos imaginar que nos próximos anos; num futuro mais breve do que
imaginamos, serão as crianças que hoje ministramos, que manterão a visão de um povo
que sai e sai às ruas declarando O Reinado de Jesus e clamando pela nação,
sabedores que Deus ouvirá, Deus perdoará, Deus sarará a nossa terra!
Vamos deixar este LEGADO!!
Vamos hoje fazer uma super festa! Vamos simular uma marcha pra Jesus, Vamos

mostrar imagens, Vamos fazer um Show!!
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LEIA E  MEDITE

Salmo 40 e II Crônicas 7

Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● a entender a história que está na Bíblia e é verdade
● a saber  que  Deus não mudou. Ouviu  a voz de um povo inteiro , vai ouvir a dela

também. Sempre!
● a saber sobre a Marcha para Jesus e se alegrar com isto.
● A entender que Deus só vai ouvi-la se ela falar com ELE  - Orar é falar com Deus
● Que Deus para tudo lá no céu para ouvir a voz de uma criança.
● a  reagir, com disciplina, falando com Deus todos os dias e várias vezes por dia, só

assim Deus vai conhecer sua vóz

Qual é a situação da criança:

As crianças são fruto do ambiente que elas vivem. São fruto do que elas têm recebido
das suas famílias e dos seus responsáveis.
A criança não nasce pronta. Ela nasce pronta para aprender e vai aprender o que
passamos . Vai absorver o ensino que é passado a ela.
Os valores espirituais são importantes na sua formação. Esses valores fizeram com que
Salomão tivesse uma das experiências mais profundas com Deus, no templo.
Nossa missão é transmitir-lhes esses valores e práticas espirituais, nesse tempo que temos
com elas.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
2 coroas : uma representando Davi e outra representando Salomão

● Faça faixas para cabeça, viseiras, bandeiras, para o momento do louvor.
● Um mapa e uma bandeira do Brasil
● Imagens da Marcha / dos trios/ do apóstolo/ da bispa….
● HOJE É DIA DE FESTA
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LOUVOR:

Neste momento de Louvor, vamos fazer um esquenta marcha.
Ponha louvores alegres de Marcha para Jesus.
Simule uma marcha aos arredores da igreja, ou no quintal; um espaço que você
possa também garantir o “esquenta” com segurança.

VERSÍCULO DO DIA :(sempre adaptado ou na versão NTLH)
Salmo 55:17
De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei; e clamarei, e ele ouvirá a minha voz.

MINISTRANDO:
Olá crianças !!
Vamos marchar!!
O QUE É A MARCHA PARA JESUS? EXPLIQUE TUDO DE NOVO. TEMOS CRIANÇAS QUE NÃO
SABEM.
VAMOS VER?
QUEM JÁ FOI NA MARCHA?
QUEM JÁ FOI NO TRIO DO KIDS!

depois de “marcharem”, voltando para a aula:

Crianças,
Que legal!!
Sabe de uma coisa, eu estou lembrando aqui de uma história que tem na Bíblia!
quando a gente sai na rua para marchar a gente faz uma coisa muito importante que é

orar pelo nosso país ponto e; Orar pelo nosso Brasil ( mostre a bandeira e o mapa do
Brasil)
Estou lembrando de um dia que Deus ouviu a oração de um rei muito importante é muito
sabido,  muito sábio mesmo,  e muito rico o nome dele era Salomão.
O pai desse Rei, você já sabe,, o nome dele era Davi. Davi ensinou tudo que ele sabia
sobre Deus para o seu filho Salomão e Salomão aprendeu tudo bem direitinho. quando
Salomão cresceu e ficou adulto, ele foi rei no lugar do pai dele e um dia ele construiu
uma igreja muito linda para Deus, um lugar muito lindo maravilhoso, um lugar especial
para Deus e ele entregou muitas ofertas, muitas ofertas!, ele e todo povo. Ele mandou os
músicos, e os cantores cantarem louvores para Deus e foi um culto muito, muito lindo e
todo mundo ficou feliz e sabe quem mais ficou feliz?  Deus !!
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Deus ficou muito feliz com o culto e com aquela reunião maravilhosa que eles estavam
fazendo para Ele.
Aí Salomão começou a orar, começou a falar com Deus .
Sabem, foi uma festa, para Deus, muito grande! Eles ficaram 7 dias louvando a Deus
cantando orando e entregando as suas ofertas!  7 dias!!
Quando Salomão acabou de construir a igreja do Senhor e o palácio real, fazendo tudo
bem direitinho o que ele tinha pensado, sabe quem apareceu para ele?
DEUS APARECEU de noite e disse: "Ouvi sua oração, e escolhi este lugar para mim!
Uauu! DEUS APARECEU PARA ELE E DISSE QUE OUVIU A VOZ DELE!!
Já pensou, você orando pra Deus e Deus aparecer para você?
E Deus disse mais uma coisa muito importante! Ele disse assim:
- “ Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e ficar longe de fazer
as coisas erradas, eu vou ouvir a oração lá do céu, vou perdoar os seus pecados e vou
curar, vou sarar a sua terra!

Crianças, Deus prometeu!
Vocês acham que Deus pode fazer do nosso país, o país mais legal do mundo, se nós
falarmos para  Ele?
Será que ele vai ouvir a voz do povo de Deus que vai marchar para ele e vai clamar bem
alto para ele curar nosso Brasil?
SIM, É CLARO QUE VAI!
Por isso nós marchamos para Jesus.
Por isso que vocês vão marchar para Jesus até quando vocês crescerem.
Quem vai??
Deus vai ouvir a oração de todas as crianças, como ele prometeu para SALOMÃO, ele
também promete para nós. Está aqui na Bíblia!!

Vamos falar com Deus agorinha mesmo?
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ORAÇÃO:
DEUS, sou eu…, mais uma vez. Estou aqui . Eu sei que o Senhor escuta a minha voz. Sei

que  toda vez que eu orar o SENHOR vai ouvir.
E eu sei também que o SENHOR vai ouvir a voz  do seu povo na MARCHA PRA  JESUS.
Senhor, abençoe o nosso Brasil!
Obrigado SENHOR

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Que oferta podemos  entregar hoje?

Salomão e o povo não paravam de entregar ofertas. Durante 7 dias eles entregaram
suas ofertas. Foi um dia muito especial.
Eles entregaram o que eles tinham e era bastante. E também era o melhor!
Quando as crianças entregam ofertas, também precisa ser assim : o que tem e o melhor.
Deus ficou contente com Salomão.
Deus fica contente com as  crianças, não é  mesmo?

Vamos entregar  com alegria.
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BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!

Hoje ministramos sobre Salomão quando construiu um lugar para Deus. Deus se alegrou
e  falou com ele.II Crônicas 7

Um dos versículos mais fortes que nos garante que Deus ouvirá a nossa voz.
vers.14 se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e
se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua
terra
Nosso ensinamento:As crianças devem saber que Deus não mudou . Ele ouvirá a oração
do povo que sai às ruas na marcha pra Jesus. Vai curar nossa terra.
Desafio da semana:
Orar pelo nosso país, também no tapetinho de oração.
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/

Deus abençoe!

ATIVIDADE: SUGESTÃO

As crianças podem decorar suas viseiras.
● Começar com a atividade. Assim todos já fazem a marcha com viseiras.

● Leve glitter, brilhos… adesivos.
● Imprimir em papel grosso
● Leve elástico Lastex para poder amarrar a viseira no

tamanho de cada criança

está no anexo

https://www.renascerkids.com/
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LEMBRANCINHA:

A lembrancinha serão as  viseiras  e as palmilhas da Marcha para Jesus.
Viseiras
Se conseguir: bandeiras do Brasil

IDEIAS :

Imprimir também as palmilhas para os pedidos (link
no site)

fotos: https://www.renascerkids.com/copia-fotos

https://www.renascerkids.com/copia-fotos
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