
 
 

Novembro – Adoração  
 “Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

AULA 3- A adoração que nos leva aos Livramentos  
 

Quando temos intimidade e uma aliança com Deus através da adoração, vivemos grandes livramentos. 
 

Para você professor (a): 

 

Vemos em Davi um homem que sabia como ninguém adorar a Deus, nos Salmos 51.15, uma oração de 
arrependimento e busca de perdão, ele pede a Deus para que seus lábios fossem abertos e que sua boca 
manifestasse os louvores a Deus, e ele fala sobre ter um coração puro, que ele sabia que Deus não 
desprezaria. 
E o que enxergamos em todo o caminhar de Davi? Livramentos e grandes vitórias. 
Esse é o nosso dever, viver e levar as nossas crianças a alcançarem este patamar de intimidade e aliança, 
através da adoração, ao ponto de ser tão sensível a voz de Deus, que viverão livramentos extraordinários. 
Você já teve a experiência de um dia de guerra ao invés de chorar, dobrar os teus joelhos e se rasgar na 
presença de Deus até o som de adoração explodir em teus lábios? 

Se ainda não teve, separe um momento para isso, e faça o mesmo com as crianças. 
Foi isso que aconteceu ali com Josafá e o povo, tiveram péssimas notícias, estavam cercados e 
sentenciados à morte, mas escolheram dobrar os joelhos e buscar a Deus, até que o som de louvor sai da 
boca dos adoradores, um levita ali se levantou e trouxe a palavra de livramento. 
Hoje o som de louvor sairá da tua boca, e nossas crianças saberão o que é viver o livramento. 
 

 

LEIA E MEDITE: 

II Crôn 20.1-30 

OBJETIVOS: 
  

 Que nossas crianças tenham experiências de viverem grandes livramentos, por terem um coração 
de adorador. 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

Muitas convivem com as famílias que chamam livramentos de sorte ou acaso. Não dão a devida adoração a 
Deus pelos livramentos. Que nós possamos ser um canal para levar esse direcionamento para as crianças. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Faça com uma caixa uma “televisão” e conte a historia. 

 Use fantoches de caixa de leite e imagens para ilustrar 
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MINISTRANDO: 
 

Quem aqui já viu pela TV noticiais ruins? A historia de hoje um rei recebeu uma má noticia. Será que foi 
pela TV? Quem já ouviu falar de um rei chamado Josafá? ( use o fantoche na TV para contar a historia)Ele 
era filho de Asa, Josafá era muito corajoso e gostava de estudar, quando se tornou rei, enviou os melhores 
príncipes e levitas para ensinar todo o povo de Judá. 
Certo dia, este rei corajoso estava sentado em seu trono, quando recebeu uma noticia. Será que pela TV? 
Ou foi por carta?Foi um mensageiro( um homem), chegou com notícias ruins. Está vindo uma grande 
multidão de pessoas ruins que querem o teu mal e do povo. Eles são muito fortes, e já estão quase perto. 
O rei Josafá, teve muito medo, até os corajosos tem medo. Mas, ele teve uma atitude, ao invés de se 
esconder de medo ou de chorar, ele começou a orar a Deus, e fez todo o povo de Judá orar e jejuar. 
A oração de Josafá começou como uma adoração, ele falou de tudo o que Deus poderia fazer, que Deus 
era soberano, que podia todas as coisas, que tudo era dEle, e que somente Deus poderia livrar, e depois de 
adorar a Deus com sua oração, contou para Deus o que aqueles homens maus queriam.  
Todos começaram orar igual ao rei Josafá, de repente, o Espírito de Deus veio e começou a falar pela boca 
de um levita, Jaaziel, que falou: 
Amanhã vocês vão lutar contra eles, mas será uma luta diferente, não irão usar armas, nem bater em 
ninguém, não vão xingar, e nem usar espadas. Mas vão ficar parados e olhando o que Deus irá fazer, 
porque Deus é com vocês, e não precisam ter medo. 
Como assim? Não podiam brigar com quem queria bater neles? Eles tinham que ficar paradinhos? 

Simmmm!  
Josafá junto com o povo começaram a cantar e adorar a Deus agradecendo, bemmmm alto. 
No outro dia bem cedo, lá foram eles, com cantores na frente, marchando e louvando. 
Eles chegaram ao lugar da briga, e neste momento começaram a cantar e adorar a Deus com muita força. 
E enquanto eles adoravam a Deus, Deus livrou todo o povo de Judá daqueles homens maus. 
E todo o povo festejou. 
Quando estamos passando por uma situação triste, difícil, que não tem jeito, busque a Deus orando e 
adorando, cante louvores bem alto, e acredite, Deus irá te dar o livramento. 
 

ORAÇÃO: 
Senhor em nome de Jesus, hoje quero te adorar porque é Santo, porque é bom, porque me livra e me 
guarda, te adoro, pois o Senhor sempre cuida de mim e da minha família. Quero agradecer, amém. 
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Festa- Renascer Praise 04 

VERSÍCULO: 
 

“Louvai ao Senhor porque ele é bom” Salmos 136.1 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. Qual o nome do rei? 

2. O que ele fez quando recebeu o mensageiro? 

3. Como foi a oração de Josafá? 

4. O que o povo tinha que fazer na hora da luta? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
Eles entregaram uma oferta de obediência, obedeceram a Deus não brigando, mas adorando. E Deus deu 
pra eles uma grande abundância de riquezas. Vamos ofertar? 

 

ATIVIDADE 

Complete a musica. 

Todos sentam em roda e toda uma musica enquanto eles passam uma bolinha ( como se fosse batata quente) 

quando  a musica parar quem tiver com a bolinha tem que completar a musica. 

LEMBRANCINHA: 

 
Apito! 
 

    
Boa aula. 
 
 


