
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 14 de novembro de 2018
Série: LOUVOR E ADORAÇÃO

Tema: “A Bíblia é a fonte inesgotável do adorador”
Gênesis 28.10-15 e Colossenses 3.16

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: 
Como fazer: Dê oportunidade para as crianças contarem suas experiências em relação ao desafio proposto no
encontro passado: criar um louvor a Deus. Depois, divida as crianças em dois grupos. Um deles deverá ler
Salmo 23.1 e cantar um trecho de um louvor já existente que baseia-se nessa passagem bíblica. O outro grupo
lerá João 3.16 e também deverá cantar uma parte de uma música que já existe sobre esse texto. Se as crianças
tiverem dificuldades, ajude-as a se lembrarem, por exemplo, de “O Senhor é o meu pastor”  (Crianças Diante do
Trono ou Força e Vitória) e “João 3.16” (Força e Vitória).

LOUVOR: “Festa de Louvor” (Cristina Mel) e “Louvar é bom demais” (Aline Barros & Cia)

RECURSOS AUDIOVISUAIS: 1.Áudio do hino 187 da Harpa Cristã (Mais perto quero estar), 2.Bíblia e
3.Cartaz que ilustre a história bíblica da visão de Jacó em Betel (Imagem sugerida: <http://1.bp.blogspot.com/-
0J-p3tbHOL0/UCV-Byu3cEI/AAAAAAAAAKs/r4fEOXhOu1g/s1600/o+Sonho+de+Jac%C3%B3+2.JPG>)

FALANDO A VERDADE: Na semana passada aprendemos a diferença entre cantar e louvar, se lembram?
(Deixe as crianças fazerem a distinção entre os dois termos.) Até o final desse ano, estudaremos sobre louvor
e  adoração.  Essas  palavras  não  são  a  mesma  coisa.  Louvar  é  exaltar,  elogiar,  engrandecer  a  Deus.  É
reconhecer Suas obras, feitos e promessas. A adoração vai além disso. Adorar é se render diante da grandeza de
Deus e admitir que todos são totalmente dependentes Dele. Todos podem louvar, mas só pode adorar aquele
que  é  realmente  comprometido  com  Deus.  Hoje  aprenderemos  sobre  a  principal  fonte  de  louvor  e
adoração. Para vocês entenderem melhor o que vou explicar, quero que escutem o hino 187 (Mais perto quero
estar), da nossa Harpa Cristã. (Toque o hino e depois deixe as crianças expressarem o que sentiram ao ouvi-
lo). A nossa Harpa tem muitos hinos. Alguns são bem alegres, animados. Outros são mais tristes ou lentos. Mas
todos têm algo em comum: foram escritos por verdadeiros adoradores em louvor a Deus. A versão original do
hino que acabamos de ouvir foi escrita por Sarah Flower Adams, no ano de 1841, ou seja, há 177 anos. Essa
mulher estudava muito a Bíblia. Certo dia, ela estava lendo o capítulo 28 do livro de Gênesis sobre a visão de
Jacó, em Betel, de anjos que subiam e desciam uma escada que alcançava o céu. (Nesse momento, abra sua
Bíblia e leia em voz alta o texto de Gênesis 28.10 ao 15. Depois, use o cartaz para ilustrar e explicar melhor a
história  para  as  crianças).  A  Sarah  ficou  tão  impressionada  e  inspirada  com  essa  passagem  bíblica  que
resolveu escrever esse hino. Será que ela imaginou que até hoje as pessoas cantariam o que ela escreveu? Com
certeza não. A intenção dela era louvar e adorar ao Senhor. Agora quero que me digam, o que ela usou como
fonte de inspiração? Isso mesmo: a Bíblia, que é a Palavra de Deus. O nosso louvor e a nossa adoração devem
ter como base principal a Bíblia porque ela nos ensina o que precisamos saber para agradar a Deus.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Se você gasta seu tempo com coisas deste mundo (TV, jogos,
internet, filmes de terror, brincadeiras maldosas, brigas, fofocas, mentiras etc.) e não dá prioridade para as
coisas de Deus, com certeza seu coração está cheio de pecados e é muito difícil conseguir louvar e adorar ao
Senhor. Se você está assim, pode não sentir vontade de orar, de ler a Bíblia e de agradecer a Deus por tudo o
que Ele tem feito. Se você chegou nesse ponto, pode até duvidar da sua fé, da existência de Deus ou pior: pode
até achar que Ele existe, mas está tão longe que prefere continuar assim e não sente a menor vontade de ficar
mais perto Dele. Isso é algo terrível! Por que vocês acham que Deus nos deixou a sua Palavra? Ele nos deixou a
Bíblia para nos ensinar o que precisamos saber para viver nesse mundo sem perder a nossa salvação. Por isso é
tão importante entendermos que para ficarmos pertinho de Deus precisamos ler a Bíblia todos os dias. Quando
o nosso coração se enche com a Palavra do Senhor, compreendemos o quanto somos pequenos e fracos, e o
quanto precisamos Dele para tudo. Então, não tenham preguiça de estudar a Bíblia. Se vocês não conseguem
entender o que leem ou se ainda não sabem ler, peçam ajuda de pessoas responsáveis e cristãs. Com certeza
elas terão o maior prazer em auxiliá-los. Conforme forem aprendendo mais da Bíblia, mais sentirão desejo de
louvar e de adorar ao nosso Pai Celestial. (Faça o apelo. Ore também por aqueles que já receberam Jesus
como Senhor e Salvador, mas reconhecem que estão com o coração distante Dele . Separe um momento para
conversar com essas crianças que estão se distanciando de Deus. Você é o(a) pastor(a) dessas ovelhinhas.
Faça o que estiver ao seu alcance para que nenhuma delas se perca. Se preocupe, inclusive, com aquelas que
são filhas de obreiros, Não é porque os pais são fervorosos que seus filhos também o sejam. Às vezes, essas
crianças são as que mais precisam de acompanhamento e de nossas orações.) 

Diaconisa Gisselle Silvania Alves – Professora dos Pré-adolescentes AD Sede

http://1.bp.blogspot.com/-0J-p3tbHOL0/UCV-Byu3cEI/AAAAAAAAAKs/r4fEOXhOu1g/s1600/o+Sonho+de+Jac%C3%B3+2.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-0J-p3tbHOL0/UCV-Byu3cEI/AAAAAAAAAKs/r4fEOXhOu1g/s1600/o+Sonho+de+Jac%C3%B3+2.JPG


IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 14 de novembro de 2018
Série: LOUVOR E ADORAÇÃO

Tema: “A Bíblia é a fonte inesgotável do adorador”
Colossenses 3.16

ATIVIDADE:  Faça  um  colorido  bem  bonito  no  desenho  abaixo.  Depois  recorte,  dobre  e  cole  no  lugar

indicado.
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