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TEMA O PODER DA ADORAÇÃO

Para você professor

Sabemos que a Adoração tem o poder de transformar, de curar, libertar, livrar e
trazer a glória de Deus para nossa vida. Que você possa ter adoração ao Senhor
viva em sua vida e levar esse sentimento verdadeiro ao coração das nossas
crianças!
Que tenhamos uma geração de verdadeiros adoradores, não uma geração de
cantores!
Uma geração que vive os louvores que saem dos seus lábios! 🙌
LEIA E  MEDITE

● 2 Crônicas 5:11-14; 7:1-5
● Hebreus 10:19-22
● Isaías 61:10-11

Quais são os meus objetivos:
● Ensinar a criança que adoração traz a glória e poder de Deus para nossas

vidas
Qual é a situação da criança:
Quando falamos em poder, logo se imagina algo mágico ou muito forte, que
demonstre esse poder. A criança naturalmente precisa do concreto para
entender e assimilar algo. A Glória de Deus, apesar de ser descrita, é algo
espiritual, e é importante que as crianças aprendam que ela é real; que ela tem
poder e o principal que ela se manifesta em nós através da Adoração.
Sugestão para o Desenvolvimento da aula

● DINÂMICA  "EU NÃO  POSSO VER, MAS POSSO SENTIR!"
Nessa dinâmica vamos falar sobre a glória de Deus e a Adoração que trás essa
glória para nós.

Você vai precisar de:
1 leque
Pedrinhas de gelo/ gelox ou bolsa térmica
1 pena
(COLOQUE TUDO EM UMA CAIXA FECHADA)
1 Venda para cada criança.

Faça uma roda e então, pegue a caixa e diga para as crianças que aquela
caixa vai ensiná-los algo muito importante.  Então vende todas as crianças.
Quando todas estiverem com os olhos  vendados, abra a caixa e escolha a pena
ou o gelo e passe no braço da criança e peça para que ninguém tire a venda ou
fale o que está acontecendo.



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
SETEMBRO 2022

CAMPANHA: PEQUENOS ADORADORES

Quando terminar pergunte a cada uma o que ela sentiu?
As respostas podem ser variadas, mas o importante é que elas descrevam o que
sentiram, mesmo sem ver.

Então comece a ministração.

LOUVOR:

Jessyca Kids - Telefone https://youtu.be/ilcEu5m2x_0

Renascer Praise VIII - Vontade https://youtu.be/Ur8bQU5eUTQ

VERSÍCULO DE  HOJE:

Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve! Ó Senhor, meu Deus, como és
grandioso! Estás vestido de majestade e de glória.  Salmos 104:1

MINISTRANDO:

Pequenos adoradores, que legal essa brincadeira onde a gente não vê, mas
sente!
E cada um sente de um jeito…
Nossa adoração tem um poder especial: trazer a presença de Deus! O que é
isso? è sentir que DEUS está aqui bem pertinho ! E essa presença a gente não vê
fisicamente, mas pode sentir. Quando ela chega, não tem coisa igual, pois a
presença de Deus traz paz, traz alegria, traz transformação!
Aqui na Bíblia temos a história do Rei Salomão que construiu uma igreja (o
templo) para o Senhor; o dia que ele terminou a Glória de Deus encheu aquele
lugar e todos adoraram a Deus.

A glória de Deus se manifesta, ela vem sobre nós quando adoramos a Deus,
quando fazemos o melhor para Ele, e hoje nós vamos cantar e pedir que a glória
a de Deus seja sobre nós todos os dias.
O Adorador traz a glória de Deus para terra!
Vamos orar!

https://youtu.be/ilcEu5m2x_0
https://youtu.be/Ur8bQU5eUTQ
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ORAÇÃO:
JESUS EU SOU SEU ADORADOR, QUE TE AMA, TE ADORA E CANTA A VERDADE DO

SEU AMOR!
EU PEÇO QUE TUA GLÓRIA VENHA SOBRE NÓS E TRANSFORME TUDO QUE É
IMPORTANTE O PARA VIVERMOS TUA VONTADE AQUI NA TERRA EM NOME DE
JESUS, AMÉM!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Uma vez, um menino fez uma entrega. Tinha uma multidão que estava com muita
fome. O menino quis entregar seu lanche e ele entregou 5 pães e 2 peixes para
Jesus. Era o que ele tinha. Talvez aquele era o seu lanche do dia, mas ele não se
preocupou com o que ia acontecer depois. Por que será?
Ele sabia que com Jesus ia fazer alguma coisa e ele não ficaria sem. Ele estaria
seguro.
Cada criança aqui precisa aprender a confiar em Deus. As crianças não
dependem de comida, bebida, brinquedos, nada que o dinheiro possa comprar.
Será que Deus não sabe que as crianças precisam de comer ou beber ou até
mesmo brincar? Sim, Ele sabe sim! Dependemos de Deus!
Que possamos aprender a confiar em Deus sempre e entregar o nosso melhor
para ele, como esse menino da Bíblia.

ATIVIDADE:.
Um leque . Modelo no anexo,

LEMBRANCINHA:
A própria atividade
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