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Goiânia, 5 de dezembro de 2018
Série: LOUVOR E ADORAÇÃO

“Adoração e louvor como arma de guerra”
II Crônicas 20:1-30; 

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Dinâmica do bambolê
Como fazer: Será necessário um bambolê. Coloque os alunos em círculo e faça os dar as mãos. Você também
deve participar da brincadeira. Coloque um bambolê em você e sem soltar a mão do aluno tente passar o bambo-
lê e assim sucessivamente. Esta brincadeira serve para mostrar que não é fácil permanecer unidos, mas é muito
mais divertido e saudável quando estamos unidos e podemos adorar a Deus.

LOUVOR: Eu canto louvores; Para adorar ao Senhor – Diante do Trono (https://www.youtube.com/watch?
time_continue=60&v=1eS0csQc1iQ);  Se  não  for  pra  te  adorar  –  Fernandinho
(https://www.youtube.com/watch?v=CiUulUtRVQU )

RECURSOS VISUAIS: Uma coroa, papel amassado imitando pergaminho, alguns instrumentos de brinquedo
(violão, cornetinha, pandeiro, etc) ou figuras do site http://adaliahelena.blogspot.com/2017/05/josafa-o-heroi-
que-cantou-juniores-de-9_18.html – vá usando de acordo com a história.

FALANDO A VERDADE:  Olá crianças,  nesta  temporada estamos aprendendo sobre  o que  é  o  Louvor e
Adoração e sua importância. Você tem visto o quão é importante os momentos em que estamos louvando a Deus
e O adorando e que isso pode acontecer onde você estiver e a qualquer hora. Hoje também não será diferente,
contudo veremos a força e o poder que tem o louvor e a adoração, você deseja saber? Na Bíblia, a Palavra de
Deus,  temos uma história  que aconteceu na época  em que Israel  era governado por reis.  Depois que o rei
Salomão morreu o povo não aceitou muito bem seu filho como rei, e por isso, houve uma divisão no reino e a
nação de Israel foi dividida em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Vários reis governaram esse reino
dividido, uns foram fiéis a Deus e outros não o foram. Um desses fiéis foi o rei Josafá. Ele agradou a Deus em
seu governo, pois destruiu os altares de idolatria e ensinou o povo de Judá a Lei do Senhor, enviando príncipes,
levitas e sacerdotes por toda a terra de Judá para ensinar ao povo. (II Cr.17) Neste período, frequentemente,
havia guerras entre as nações, um povo querendo dominar outro povo e os fazerem escravos roubando-lhes
todas as suas riquezas. Certa vez, os filhos de Moabe e Amon resolveram guerrear contra Judá. Eles eram muitos
e isso causou medo em Josafá  e  a  todo o  povo de Judá.  O rei  Josafá  então reuniu  todo o povo,  homens,
mulheres, velhos, jovens e crianças, e juntos clamaram ao Senhor por socorro. Eles se humilharam e oraram a
Deus como Salomão os havia ensinado (leia II Cr. 7:14). Então veio o Espírito de Deus sobre Jaaziel, um levita
filho de Benaia, e disse: “Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é
vossa, mas de Deus.” (II Cr.20: 14-17) Josafá ficou muito feliz com a Palavra de Deus e O agradeceu prostando-
se com o rosto em terra, e todo o povo com assim o fez. Os levitas, por sua vez, começaram a louvar ao Senhor
grandemente e em voz alta, então Josafá ordenou que os cantores fossem à frente do exército marchando e
louvando a Deus. Enquanto eles cantavam e louvavam a Deus, o Senhor fez com que seus inimigos lutassem
contra outro povo, no Monte Seir, os quais ajudaram uns aos outros a destruir-se. Quando o exército de Judá
chegou até o local em que haveriam de lutar não havia mais ninguém vivo, todos estavam mortos e ainda haviam
deixado muita riqueza.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Sabe crianças, nesta história vimos que o povo não venceu a guerra
com armas como espadas, lanças, paus, etc, mas o Senhor quem os fez vencer. Eles tiveram apenas que confiar e
crer na promessa de Deus, e louvá-Lo. Isso mesmo: louvá-lo, cantar e adorar a Deus! Hoje, não é diferente
conosco,  precisamos saber  que Deus é quem cuida de nós e que a  nossa  vida deve ser  vivida em louvor e
adoração a Ele. Tudo que fizermos, nossas atitudes, nossos pensamentos, devem ser para honrar o nome de
Deus e com isso estamos O adorando. A primeira atitude de adoração a Deus é crer em Seu filho Jesus Cristo e
recebê-lO como Salvador de sua vida. Esse é o primeiro passo para você que ainda não entregou sua vida a
Jesus. E você criança, que já recebeu a Jesus como Salvador, deve viver de maneira que todas as suas atitudes e
pensamentos sejam para louvor e adoração a Deus: amando as pessoas, perdoando, falando do amor de Deus,
cantando louvores (e não músicas do mundo), lendo a Bíblia, falando com Deus, tudo isso são atitudes de um
verdadeiro adorador. Vivendo assim, você não precisa se preocupar com as dificuldades da vida. Elas virão, mas
o Senhor fará você vencer todas elas! Aleluia! Acredite e adore ao Senhor com todo seu viver! (Professor faça o
apelo, ore pelos pedidos de oração das crianças e depois tire um momento de oração, com elas, somente para
glorificar e adorar a Deus)

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança Sede
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ATIVIDADE: Faça um belo colorido no desenho que representa a vitória de Josafá sobre seus inimigos. 


