
 
 
 

 

AULA 2- A adoração nos leva a aliança 

Glória a Deus por mais um dia da nossa campanha, mês de vivermos novas experiências com 

Deus, de entregar nosso melhor, orando, estudando, meditando e praticando nosso chamado da 

melhor forma possível. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

A aliança é um pacto, um acordo entre duas ou mais pessoas tendo como objetivo a realização 
de fins comuns. A aliança cria um sentimento de compromisso de fidelidade. 
Deus estabeleceu uma aliança com Noé, Abraão, Isaque, Jacó e muitos outros e sempre vemos 
uma oferta  de adoração entregue no altar. 

Nós temos que adorar a Deus de tal forma, que esta aliança possa ser demonstrada através das 
nossas atitudes carnais, como Davi fez. 

A palavra de Deus nos diz Davi era um homem segundo o coração de Deus. 

E observamos que ele era um pastor de ovelhas, que adorava a Deus em todos os momentos, 
essa adoração constante de Davi o levou a uma aliança muito estruturada com Deus. 

Nós professores do Kids temos que buscar esta intimidade através da adoração, e criar esta 
aliança com Deus, como Davi criou. 

Ter aliança é zelar pelo teu chamado, é abrir mão muitas vezes de quem somos. 

No texto de hoje, veremos um rei, que abriu mão de estar em um palácio, descansando, 
comendo, festejando, para buscar a Arca da Aliança, e adorar a Deus em forma de dança, não se 
preocupando com o que iriam dizer a respeito de suas atitudes. 

O que precisamos abrir mão para fortalecer essa aliança através da adoração? 

A adoração é devida a Deus, ela traz a presença de Deus para perto de nós, e a arca da aliança 
representa a presença de Deus. 

Traga essa presença hoje para dentro da sua casa, para sua vida e principalmente para a vida 
das crianças. 

 
Boa aula! 

 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Salmos 150 
ll Samuel 6:12-15 
 
OBJETIVOS: 

 
● Levar a criança a entender que precisamos ter uma aliança com Deus, para termos 

intimidade, estar sempre mais perto. 
 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos  

● Que tal um avental, conforme for falando dos personagens, tira-los do bolso.  



 
 
 

 

            
   

 
● A arca 

     
 

MINISTRANDO: 

Olá, galerinha mais linda!! 
Olhem só meu avental que lindo, no meu bolso sai uma história muito legal. Este aqui é o rei Davi 
e este aqui é o Obede-Edom, e foi na casa dele que a essa arca da aliança ficou guardada um 
tempinho, ele cuidou muito bem, porque essa arca aqui é de Deus, e todos que cuidassem dela 
seriam abençoados! 
Depois de um tempinho na casa de Obede-Edom, o rei Davi foi avisado que Obede-Edom cuidou 
muito bem dela e foi abençoado, e ele também queria cuidar da Arca, eu também quero cuidar da 
Arca, porque ela lembra o quanto Deus é bom e cuida da gente!. 
E o rei Davi ficou tão feliz que iria levar a arca para sua cidade, que vestiu sua melhor roupa, e 
pelo caminho foi cantando bem alto, ele dançava sem parar, sorria muito e adorava a Deus com 
toda sua força, porque ele sabia que na arca da aliança tinha a presença de Deus. 
 
ORAÇÃO: 

 



 
 
 

 

Senhor Jesus, hoje eu quero adorar assim como o Rei Davi adorou, com toda alegria, força e 
amor, amém! 
 
 
VERSÍCULO: 

 

Todo ser que respira louve ao Senhor. Salmos 150:6 
 
ATIVIDADE  

 
Música: Rei Davi – 3 PALAVRINHAS - VOLUME 4 

● Vamos adorar com a música sugerida 

● Vamos levar a arca pela sala: 

    

 

LEMBRANCINHA: 

 

 
               
 
Boa aula! ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=cNUsOdEZaWk

