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Salmos 103 e 104

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: DINÂMICA DA ORAÇÃO
Como fazer: Entregue uma letra a cada criança formando a palavra ADORAÇÃO. Atrás de cada letra coloque
uma numeração para facilitar a organização da palavra ao final da dinâmica (atrás do A coloque 1, do D coloque
2  e  assim  por  diante).  No  entanto,  não  revele  qual  é  a  palavra.  Comece  a  dinâmica  com  alguns
questionamentos: Uma criança sozinha, com esta letra, forma uma palavra com sentido? E todas as crianças?
Formam uma palavra? Ah! Muito bem... se estivermos “juntos”, conseguimos! Porém, chame as crianças e as
coloque  fora  de  ordem  e  pergunte  qual  é  a  palavra?  Não  faz  sentido  ainda.  Precisamos  estar  unidos  e
organizados com o mesmo objetivo, oferecer nossa adoração a Deus, nesse momento formem a palavra na
ordem certa!  

LOUVOR: “Poderoso, maravilhoso é Deus” (Cânticos de Salvação); “Eu nasci pra te adorar” (Fernandinho) 

RECURSOS VISUAIS: Gravuras sobre Davi (tanto como pastor de ovelhas, quanto como Rei)  

FALANDO A VERDADE: Neste mês estamos falando sobre louvor e adoração. Vocês sabem o que significa
ADORAR?  (espere  para  ouvir  as  respostas).  Sabem,  crianças,  adorar  significa  render-se,  entregar-se  de
coração. Vocês sabem a quem devemos adorar? (ouça) isto! Somente a Deus devemos adorar. Devemos adorar
a Deus não pelo o que Ele faz,  e não é porque todos os dias Ele nos dá vida,  saúde, paz,  alegria,  família,
brinquedos... Não! Devemos louvá-lo porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. A Bíblia nos
fala sobre um rapazinho chamado Davi,  diz que ele cuidava das ovelhas de seu pai, e enquanto ele guiava
aquelas ovelhas pelos campos ele via a grandeza do Céu, o Infinito e sabia que havia um Deus poderoso que
havia criado todas as coisas e começou a tocar sua harpa e louvar a este Deus. Um dia, Davi tornou-se rei de
Israel, o maior de todos de um país, como um Presidente da República, mas saiba crianças ele não se esqueceu
de como adorar a Deus, e na Bíblia encontramos o Livro de Salmos, que são louvores a Deus e a maioria destes
cânticos foi escrito por Davi. Vocês acham que Davi era uma pessoa ocupada? (ouça as crianças) Sim, ele era
rei, comandava milhares de pessoas, mas ele sempre encontrava um tempo para adorar a Deus. No Livro de
Salmos, Davi diz o quanto Deus é maravilhoso, o quanto ele é bom e perdoador, ele O exalta com seu corpo e
com sua mente.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Você pode adorar a Deus de várias maneiras: 1) Agradecendo a
Deus por ter enviado seu Filho Jesus Cristo, porque Cristo morreu por nós e o Seu sangue nos purifica de todo
pecado; 2) Através de um louvor, um louvor que engrandeça a Deus, é a sua expressão de gratidão, sua voz
entoa e o Senhor recebe; 3) Sozinho ou acompanhado – isto no seu quarto, no seu banho, ou em família ou na
igreja, ou até mesmo com seus amigos, você pode cantar e orar junto com estas pessoas exaltando a Deus; 4)
Em oração, você pode orar a Deus e agradecer e dizer o quanto Ele é maravilhoso; 5) Por tudo o que Ele fez,
veja em Salmos 104, Davi exalta a Deus pela grandeza da criação, por toda sua grandeza; (leia alguns versículos
com eles). 6) Pelo o que Ele é: No Salmo 103, Davi diz que o Senhor é quem redime, quem coroa de glória e
misericórdia, você já sabe ler, então, em sua casa, leia este Salmo adorando ao Senhor!!! Tenha sempre em
mente, que você foi criado para adorá-lo, e a sua maneira de viver como adorador irá fazer toda a diferença.
Pense no seu dia e separe alguns minutos para dizer a Deus o quanto Ele é maravilhoso, reserve um tempo para
adorá-lo, Deus deseja isto de seus filhos. Adorar é bom! Os que fazem da adoração uma parte de sua vida diária,
descobrem o segredo de uma alegria verdadeira e duradoura.
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Dê um belo colorido!! E tenha uma vida de adoração a Deus!! 

Aproveite e cante este louvor com toda as crianças, adorando ao Senhor!! 
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