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Um dos objetivos deste caderno é instruir as crianças para que adorem a Deus com alegria e entendimento. Esta série ensinará sobre as
diferentes partes litúrgicas e estimulará a criança a identificá-las a cada
domingo.
Lembre-se de preparar o programa do culto com muita clareza e coerência com os temas das mensagens. Certifique-se que seu pastor e as
pessoas que trabalham na condução do culto no templo saibam dessa
proposta e peça ajuda para que a liturgia seja bem clara para as crianças.
Quando estiver com as crianças, enfatize que este momento é a continuação do culto iniciado no templo com os jovens e adultos. Não é outra
atividade e vocês não têm outro objetivo, senão cultuar o Senhor.
Dê atenção aos cânticos disponíveis no CD, em especial, Abra os meus
olhos, Bendito seja Deus, Cantem ao Senhor e Sua misericórdia.
Sugerimos que você assista a estas mensagens que auxiliarão na compreensão e aprofundamento do tema. Acesse www.bit.ly/adoracao_e_
louvor e www.bit.ly/verdadeiro_culto

 Louvor e adoração...........................................................................6
 Confissão e perdão..................................................................... 10
 Oração................................................................................................... 14
 Os sacramentos: batismo e ceia...................................... 18
 Mensagem ......................................................................................... 23
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} Texto: 1Crônicas 29.10-22
} Alvo: a criança deve saber que o próprio Deus determinou a forma como
deve ser adorado; identificar os momentos de louvor e adoração no culto
comunitário e sentir-se disposta a louvar e adorar a Deus com o coração grato
e sincero.
} Sugestões para o programa de culto
~ Leitura bíblica: João 4.23; Salmos 149.1-5
~ Momento de adoração: mencione atributos de Deus, em seguida, peça que
uma criança ore.
~ Hino 11 – Trindade santíssima
~ Cântico – Sua misericórdia, disponível no CD
~ Liste outros cânticos que mostrem quem Deus é e o que ele faz.

0(16$*(0

} Menores

Introdução

} Recursos
~ Cenas 1A a 1E. Recorte as figuras A-D e coloque-as dentro de uma caixa de presente bem
decorada.

~ Microfone de brinquedo. Acesse www.bit.ly/
microfone2 e veja como fazer.
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Pergunte às crianças o que fizeram há pouco no
templo e peça que descrevam o que foi feito até o
momento antes de saírem para o ambiente em que
estão. Pergunte também se elas sabem o nome de
quem estava dirigindo o culto, cantando ou tocando,
se elas conheciam as músicas, sobre o que acharam
mais interessante, etc.
Nós estamos aqui para cultuar a Deus juntos
com outras pessoas. Mas o que é um culto a Deus?
O texto que segue é uma sugestão da Editora, parafraseie essa definição, de acordo com a compreensão
de seus alunos: “ato através do qual o povo de Deus
adora o Senhor, entrando em comunhão com ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando, por meio
de Jesus Cristo, o perdão, a santificação da vida e o
crescimento espiritual”.1 É por isso que o culto é um
1
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momento muito especial. Vamos aprender um pouco
mais sobre o que fazemos no culto.

“Cantarei ao Senhor toda a minha vida; louvarei
ao meu Deus enquanto eu viver” (Sl 104.33, NVI).
“Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom; cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável”
(Sl 135.3, NVI)
“Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos
diante do Senhor, o nosso Criador” (Sl 95.6, NVI).
Sabemos quem Deus é e o que ele faz, por isso
devemos adorar e louvar o seu nome.

Desenvolvimento
Mostre a caixa e pergunte o que dizemos quando recebemos um presente. Entregue o microfone
de brinquedo para que digam a(s) palavra(s). Enfatize a necessidade e importância de agradecermos,
normalmente, dizendo “obrigado”. Em seguida, abra a
caixa e apresente, pausadamente, as figuras 1A–D.
Pergunte quem nos deu cada um desses “presentes” (família, casa, alimentos, amigos e igreja). Ressalte que recebemos essas e muitas outras coisas
de Deus e peça que mencionem outros “presentes”
que temos recebido. Depois pergunte: Como devemos agradecer a Deus por tudo que tem nos dado?
Existe um jeito certo de fazer isso? Como? Vamos
verificar a resposta lendo a Palavra de Deus.
Leia pausadamente 1Crônicas 29.10-13.
O rei Davi queria muito construir o templo, mas
Deus disse que ele não poderia fazer isso, pois havia
participado de muitas guerras. Mas o Senhor também disse que o templo seria construído por seu
filho Salomão. Cena 1E. O rei Davi chamou todos
os príncipes, os capitães, e muitos outros homens
valentes e poderosos para lhes contar essa notícia
e pedir que todos ajudassem Salomão nessa grande
tarefa. Aquele foi um momento muito importante!
O rei Davi tinha muito que agradecer a Deus. Ele
se lembrou das maravilhas que o Senhor havia feito
e de suas promessas. Diante de todos, Davi louvou
ao Senhor dizendo muitas coisas importantes sobre ele. Primeiro, o rei falou quem Deus é: (antes de
cada adjetivo destacado em negrito você deve fazer
um gesto que o represente. Opcional: as crianças podem se levantar, fazer o mesmo gesto e dizer: Deus
é ...) grande, poderoso, majestoso, forte e que
tudo o que existe pertence a ele. Davi, também, disse que tudo o que eles tinham, o próprio Deus havia
dado e por isso estava muito agradecido.
Depois Davi disse (fale com muita alegria e exultação): “[...] louvai o Senhor, vosso Deus” (v. 20).
E o povo se ajoelhou e encostou a cabeça no chão,
adorando a Deus. Assim, Davi e povo louvaram e
adoraram ao Senhor lembrando das coisas que ele
fez e lhe agradecendo por elas. Eles adoraram a
Deus falando quem ele é.
O rei Davi escreveu muitos salmos que foram
usados pelo povo, e que ainda são usados, para adorar a Deus. Ouçam. Sugestão: posicione-se de forma
e lugar diferentes enquanto recita cada versículo. Varie a entonação e volume da voz.
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Aplicação
Não podemos adorar e louvar a Deus de qualquer
jeito. Temos de fazer isso do jeito que ele quer. O rei
Davi nos deu um grande exemplo de como devemos
apresentar nossa adoração e o nosso louvor a Deus.
Deixe claro que Deus quer ser elogiado e amado por
nós. Fale sobre o respeito, a atenção, a sinceridade e
o coração agradecido que Deus requer de nós. Contraste isso com a forma desleixada, desrespeitosa e
a falta de arrependimento sincero pelas coisas erradas que são feitas (pecado). Enfatize a bondade e a
santidade de Deus, mostrando que para nos achegar
a ele a fim de adorá-lo e louvá-lo precisamos do seu
perdão. Esse é um grande motivo de louvor!
Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar,
mas o Senhor também quer que façamos isso juntos
com os nossos irmãos, com a igreja. O culto público
é o momento especial em que adoramos e louvamos
nosso Deus. Como podemos fazer isso? Mencione
que fazemos isso por meio “de leitura da Palavra de
Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas”2.
Reforce a importância das crianças participarem de
cada ato do culto (ficando em pé quando é pedido, fechando os olhos na oração, quietinhos durante a leitura
bíblica) e não somente ficar olhando o que acontece.
Nos próximos domingos vocês aprenderão sobre
outras partes do culto. Para quê? Para que participem
do culto do modo correto e com muita alegria. E ainda
que alguns de vocês não consigam ainda entender tudinho que acontece, poderão sentir a alegria de fazer
o que Deus quer, adorá-lo e louvá-lo de todo coração.
Encerre esse momento com um cântico de adoração e, em seguida, uma oração reconhecendo quem
Deus é e o que faz.

020(172'(),;$ 2

Peça para as crianças recordarem o que Deus é
e o que ele faz. Entregue o microfone para que elas
falem ao grupo o que pensaram.
2
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Encerre com um momento de cânticos. Com antecedência, convide algumas crianças para liderarem
este momento junto com você.

Jesus Cristo, o perdão, a santificação da vida e o
crescimento espiritual”.3
A partir desta mensagem, vocês conhecerão um
pouco mais sobre o que fazemos no culto e o porquê
o fazemos. Para compreender mais sobre a adoração e o louvor que temos de prestar a Deus, veremos na Palavra como o rei Davi e o povo adoraram
e louvaram Deus.

} Maiores

Desenvolvimento
} Recursos
~ Divisões do sermão. Veja na pasta Recursos.
Se preferir, use o arquivo em PowerPoint, nesse caso você precisará de um notebook e um
projetor multimídia.

~ Opcional: lápis e esboço da mensagem para
colocar no caderno de notas (no CD). Veja nas
páginas iniciais como usar o caderno de notas.

0(16$*(0
Introdução
Pergunte às crianças o que é uma homenagem.
Ouça as respostas e leia a definição do Dicionário
Michaelis: “expressão ou ato público como mostra
de admiração e respeito por alguém”. Relembre algumas homenagens que elas presenciaram (dia das
mães, dos pais, dos professores, etc.).
Também devemos prestar homenagem a Deus.
Ele merece toda nossa admiração, amor e respeito.
Contudo, nossa homenagem a ele deve ser diferente de todas as outras. A Bíblia chama a homenagem
a Deus de adoração, e ele próprio nos ensina como
isso deve ser feito.
A cada dia nós podemos e devemos louvar e
adorar ao Senhor. Podemos fazer isso sozinhos,
mas também devemos fazê-lo com a nossa família
na fé, no culto público. Esclareça que culto público
é “o ato através do qual o povo de Deus adora o
Senhor, entrando em comunhão com ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando, por meio de
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Abram suas bíblias no Antigo Testamento, em
1Crônicas 29. Antes da leitura, quero que vocês tenham esta cena em mente: o rei Davi já estava bem
velho e havia chegado a hora de passar o trono para
o príncipe que ficaria em seu lugar. Depois de uma
vida inteira caminhando com Deus, ele desejava
construir o templo, mas o próprio Deus disse que
isso não seria possível, pois Davi havia participado
de muitas guerras. Deus também disse que o responsável pela construção seria seu filho Salomão.
O rei Davi chamou todos os príncipes, os capitães, e muitos outros homens valentes e poderosos para lhes contar que Salomão seria o novo rei
e o responsável pela construção da Casa de Deus e
pediu que todos o ajudassem nessa importante tarefa. O rei separou muitos materiais do reino para
essa grande construção e deu do seu próprio bolso
muito ouro e prata. Depois, Davi perguntou quem
estaria pronto para também ofertar. Sabem o que
aconteceu? Pausa. Todos deram ofertas com muita
alegria. Leia 1Crônicas 29.9. Vejam que momento
importante!
O rei Davi tinha muito que agradecer a Deus. Ele
se lembrou das maravilhas que o Senhor havia feito
e de suas promessas. Diante de todos, Davi louvou
ao Senhor. Proceda a leitura dos versículos 10-20.
A adoração e louvor a Deus devem ocorrer em
todo o tempo. Leia Salmos 34.1. Podemos fazer
isso em qualquer lugar, sozinhos ou em conjunto no
culto. Peça para uma criança ler 1Crônicas 29.20.
Esse texto nos ajuda a ver alguns pontos importantes sobre como devemos adorar e louvar a Deus
como ele quer:
1. Reconhecer quem Deus é e o que faz
Como percebemos essa verdade no texto que lemos? Peça que uma criança releia os versos 10 a
12. É muito importante lembrarmos o tempo todo
quem é o nosso Deus. Davi começou a adoração
chamando Deus de Senhor e de pai e falou sobre o
3
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seu poder, sua grandeza, honra e majestade. Reconhecer e proclamar quem Deus é faz parte do modo
como ele deseja ser adorado e, ao mesmo tempo,
testemunhamos que ele é importante para nós.
2. Com gratidão
Peça para uma criança ler o verso 13. Depois de
ter reconhecido quem Deus é e o que ele faz, Davi
expressou gratidão. Nós também temos muitos motivos para agradecer a Deus e devemos fazê-lo sempre. Em sua grandeza e força Deus nos concede a salvação e muitas outras bênçãos, como seu cuidado e
sua proteção, até mesmo em meio às coisas difíceis e
tristes que nos acontecem. Ele sabe o que é melhor
para nós e sempre providencia tudo que precisamos.
A Bíblia diz que devemos ser gratos a Deus em
todas as situações. Leia 1Tessalonicenses 5.18. O
rei Davi queria construir o templo, mas Deus disse
não. Ainda assim, Davi lhe demonstrou gratidão. Por
quê? Davi reconhecia que Deus sabe o que é melhor.
Vocês já deram graças a Deus por alguma coisa
hoje? Já lhe disseram obrigado pelas bênçãos recebidas?
3. Com sinceridade e alegria
O reconhecimento de quem Deus é e o que ele faz,
acompanhado de gratidão, nos faz adorá-lo e louvá-lo sempre com o coração sincero e alegre. Leiam juntos 1Crônicas 29.17. Nesse versículo, o rei lembrou
que Deus se agrada da nossa sinceridade e alegria.
Davi expressou para Deus seus sentimentos
por meio dos salmos que compôs. Ele mostrou sua
alegria, força, confiança, mas também seus medos,
angústias e abatimento. Em todos os momentos
Davi reconhecia Deus como Senhor Soberano e
Todo-Poderoso. O rei era sincero diante dele. Nós
também devemos expressar sinceridade e alegria

SURJUDPDVGHFXOWR



em nossa adoração e louvor a Deus. Não há razão
para esconder nossos sentimos e muito menos para
fingimento.

Aplicação
Adoração é uma forma de expressão daquilo
que habita em nosso coração. Tem a ver com a
compreensão que temos sobre quem Deus é e o
que ele faz, com gratidão, sinceridade e alegria.
Seus filhos devem adorá-lo e a louvá-lo por tudo e
em todo o tempo.
Lembrem-se nesta semana de louvar a Deus todos os dias como aprendemos hoje. Lembrar e falar
sobre tudo que Deus é e faz, será útil para que vocês
tenham um coração sempre grato e alegre, porque
a bondade de Deus dura para sempre. Participem
de todos os atos do culto com reverência e atenção,
adorando a Deus do modo como ele mesmo deseja
ser adorado pelos seus filhos. Encerre esse momento
com uma oração ou cântico de louvor.
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Escreva na lousa ou em um slide de PowerPoint
os seguintes tópicos: Deus é... Ele faz (fez ou
fará)... E eu o agradeço por...
Peça para que as crianças, se possível todas, elaborem uma frase contemplando os três tópicos. Se
vocês usam o caderno de notas, entregue o esboço
para recordarem de escrever a frase no espaço reservado para isso. Antes de encerrar, peça para elas
identificarem os momentos que louvaram e adoraram
ao Senhor no começo do culto junto com os adultos. Incentive-as a compartilharem com seus pais o
aprendizado de hoje.
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