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Campanha: Restauração do Culto 

Aula 2 – Como Louvar 

 
 

 Para você professor (a) 
 
O momento do louvor é quando nós chamamos a presença de Deus para a igreja. 
O louvor cura, restaura e liberta. 
O louvor nos ajuda a nos conectarmos com Deus. 
Como o louvor é precioso. 
 
Professor, muitas vezes o louvor não acontece no nosso kids. É muito importante termos esse 
momento com as crianças, pois muitas vezes no culto as crianças não conseguem ter essa experiência 
de adoração (é natural as crianças não entenderm o culto) 
 
Caso o louvor não esteja acontecendo no kids da sua igreja, busque esse ajuste no Senhor e trabalhe 
como Ezequias para reerguer o altar de adoração. 
 

Base Bíblica 
 
João 16:23-26 
 

OBJETIVO 
  
Levar as crianças a entender o significado do louvor e a buscarem experiências com Deus através do 
louvor. 
 

Situação da Criança 
 
A maioria das crianças gostam muito da música. Essa forma de arte é divertida e atrai muito o público 
infantil. 
Vemos que hoje o diabo tem roubado o interesse de crianças e adolescentes com as propostas 
musicais que o mundo tem a oferecer. E muitas vezes essas letras são cercadas de destruição e 
malignidades. 
Precisamos levar as crianças a entenderem que o louvor não é apenas uma música que toca na igreja. 
O louvor é nossa forma de expressar adoração, gratidão. 
Como igreja temos a missão de apresentar o louvor a criança e fazer do momento do louvor do kids 
algo preciso, divertido e interessante. 
Com certeza essa experiência ficará na memória das crianças. 
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Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Divida a sala em grupos. Cada grupo receberá um tema: “tristeza”, “alegria”, “medo”, “desânimo”, 
“gratidão”, “medo” 
Cada grupo deverá escolher um louvor que gosta de ouvir quando estpa com esses sentimentos. 
Após a dinâmica cada um poderá dizer porque escolheu esse louvor e como se sente quando ouve. 
 
 

Contando a História.
 
Na nossa brincadeira nós vimos como o louvor nos acalma e nos faz bem quando estamos aflitos, e 
também como ele nos dá animo e um sentimento de alegria. 
 
O louvor é algo muito poderoso que Deus nos dá. O louvor cura, liberta, transforma os sentimentos. 
 
Mas vocês acham que louvar e cantar é a mesma coisa? 
Cantar, você pode canta qualquer música, de qualquer jeito e não muda nada na sua vida. 
Mas o louvor, é algo que sai de dentro do seu coração.  
 
Quando louvamos de todo o coração, nós convidamos a presença de Deus para estar conosco. E essa 
presença de Deus faz com que nos sintamos tão bem. 
 
Tem uma história de louvor na Bíblia que eu gosto muito: tinha um homem de Deus que foi um grande 
pregador do evangelho, seu nome era Paulo. Certo dia Paulo e seu amigo Silas estavam 
evangelizando, falando de Jesus. Mas os homens que era contra o evangelho deram um jeito de 
prendê-los. 
No momento que eles estavam naquela prisão, vocês sabem o que aconteceu? Eles começaram a 
louvar. 
 
Lembram que eu contei que o louvor liberta? Olha só o que aconteceu nessa história! 
 
Eles estavam louvando com um sentimento de adoração a Deus tão sincero que a presença de Deus 
veio como um terremoto tudo o que prendia eles e os presos se abriu e eles ficaram livres. 
 
Aqueles que estavam apenas ouvindo o louvor também foram abençoados. Talvez muitos estavam 
tristes naquele lugar. Mas o louvor nos consola e nos ajuda a levantarmos para viver o plano de Deus. 
 
Como é precioso entregarmos o nosso louvor ao Senhor! 
Agora, todos vamos entregar um louvor lindo a Deus como forma de demonstrar o nosso amor e 
gratidão. 
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Versículo  
 
“Todo ser que respira, louve ao Senhor” Salmo 150:6 
 

Verificação do Ensino 
 
- O que aconteceu quando Paulo e Silas louvaram? 
- Quem foi abençoado por aquele louvor? 
- O que acontece quando louvamos a Deus? 
- Como deve ser o nosso louvor? 
- Qual a diferença entre cantar e louvar? 
 

Atividade 
 
Confeccionar com as crianças um chocalho. A seguir alguns modelos. 

 

 

Lembrancinha         
 
A própria atividade. 
 
Boa aula! 
 

 


