
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 07 de Novembro de 2018.
SÉRIE: LOUVOR E ADORAÇÃO

Tema: “A diferença do Cantar e o Louvor a Deus”

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: DEUS QUER ATENÇÃO - Como fazer:  Escolha uma criança do grupo.
Inicie a dinâmica dizendo à criança escolhida que gosta muito dela e vai dizer por quê. No entanto, ao começar
a proferir os elogios, não olhe diretamente para a criança: mexa no celular, mexa com outras crianças do grupo,
ande pelo local,  brinque com alguma criança...  Para que as crianças percebam que essa não é uma atitude
aceitável.  O que você quer dizer com esta dinâmica? Com Deus não é diferente. Se estiver adorando a
Ele,  não posso estar distraída com outras coisas.  Deus quer e merece toda a minha atenção. Só assim Ele
aceitará  nossa  adoração  e  louvor:  quando  ela  for  realmente  sincera!!!  (Adaptação.  Disponível  em:
http://jorgianecarvalho.blogspot.com/2015/10/criancas-adorando-ao-senhor.html). 

LOUVOR: “Se não for para te adorar” – Fernandinho; “Te adorar” – Fernandinho; “Assim vou louvar” – 3
palavrinhas.

RECURSOS VISUAIS:  Imagens  de  crianças  louvando,  imagem  do  Rei  Davi,  imagem  de  soldados  para
mostrar que Davi guerreava.

FALANDO A VERDADE: Crianças,  hoje  vamos  falar  sobre  cantar  e  louvar  a  Deus.  Você  sabia  quando
estamos cantando, nós simplesmente estamos repetindo uma letra e muitas vezes não estamos dando a Deus o
perfeito louvor. Mas quando Louvamos a Deus, há uma diferença,  porque são palavras que saem do nosso
coração. Já parou para pensar no que Deus tem feito em sua vida? Por exemplo, a água que você bebe é Deus
que dá, o ar que você respira, a saúde que tem, a família, a escola em que você estuda, o alimento que come
todos os dias, a visão, o poder andar, pular, correr e brincar. Tudo isso é motivo para você louvar a Deus.
Louvar a Deus pelas coisas simples do nosso dia a dia, reconhecendo que TUDO vem de Deus. Hoje falaremos
para vocês, sobre um homem que era considerado segundo o coração de Deus. Ele nos ensina como dar o
perfeito louvor a Deus. O nome dele era Davi. Ele foi um homem que foi rei e tinha de guerrear com muitos
soldados, mas não se esquecia de sempre orar a Deus, para ganhar a guerra. A Bíblia relata que o Rei Davi
vencia quase todas as guerras,  por exemplo em II Samuel 8,  quando Davi derrotou os filisteus (que eram
soldados enormes, iguais a Golias). Deus dava a vitória por onde quer que ele ia (II Samuel 8.6b). Davi era o
Rei  mais vitorioso,  pois a Bíblia conta que tudo o que Davi resgatava nas guerras (prata,  ouro,  objetos de
guerra) era consagrado ao Senhor. Assim, Davi em Salmo 108 relata que o coração dele estava preparado para
louvar ao Senhor, pois o louvor de Davi era referente às obras de Deus. Davi era grato a Deus pelos livramentos,
vitórias e derrotas nas guerras. Davi tinha intimidade com Deus, pois o salmo relata nos versículos 7 a 11 que
Deus fala a Davi sobre os reinos, que todos são Dele e Ele os entrega para quem o quer. E Davi nos versos 12 e
13 diz que somente vencerá o reino inimigo com a ajuda do nosso Deus. Crianças, Davi reconhecia que sem
Deus não faria nada! O louvor de Davi estava ligado à dependência de Deus, entendia que somente Deus pode
lutar  com ele  nas  guerras!  Assim somos nós,  vamos vencer  nossas  dificuldades somente quando sabemos
reconhecer que Deus é tudo para nós! Sem Deus não podemos fazer nada! O nosso louvor é a forma mais
sincera de mostrar a Deus que tudo o que podemos ou pensamos fazer, depende da Vontade de Deus.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Crianças, vimos que hoje o simples cantar não quer dizer que
estamos louvando a Deus. O nosso louvor deve ser feito com palavras de Gratidão a Deus, por tudo o que Ele
faz, fez e é em nossas vidas! Deus merece nosso louvor sincero. Isso não quer dizer que é para não cantar mais,
mas sim, para nós refletirmos no que estamos cantando. Observar a letra da música e saber se aquelas palavras
estão sendo sinceras a Deus. Não vale a pena ficar repetindo uma música, se ela não é cantada como louvor a
Deus. Deus quer ouvir de nossas bocas, palavras que agradam o coração Dele. O nosso louvor também está
ligado à nossa atitude de sermos crianças obedientes a Palavra de Deus, a nossa oração deve falar de todos os
feitos do nosso Deus. Sendo assim, você não precisa louvar somente com músicas, pois o louvor a Deus é muito
mais que isso! Louvamos a Deus quando somos agradecidos, quando falamos palavras de amor ao nosso Deus,
quando reconhecemos em tudo a Sua grandeza e o Seu poder e muito mais. Agora quero lançar um desafio:
Sabia que você pode até criar um louvor a Deus, que tal? Então, o desafio para você fazer esta semana é tentar
louvar a Deus criando uma música para ele, você não precisa cantar para outros ouvirem, pois o louvor é para
Ele. E em nosso próximo encontro quero saber como foi a sua experiência com Deus, e se você quiser cantar o
seu louvor terá a oportunidade. Vamos orar.
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PINTE O DESENHO E COLE EM ALGUM LUGAR EM SUA CASA, PARA QUE VOCÊ 
LEMBRE-SE DA LIÇÃO.


