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AULA 4 

Festa da família 

 

Neste domingo vamos finalizar a campanha da família apostólica adorando e agradecendo a Deus pela linda 

família que Ele nos deu! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

“Aqueles que são gratos pelo pouco que têm recebem montões do Senhor. Deus multiplica a nossa alegria, a 

nossa força, a nossa disposição e os nossos recursos. Um pouco é o suficiente para o Senhor fazer uma 

verdadeira revolução!” Bispa Sonia no +QV de Dezembro de 2017 - I Tessalonicenses 5.18 

  

Vamos finalizar esta campanha com muita festa e alegria, adorando e agradecendo a Deus junto com cada 

criança!   

 

LEIA E MEDITE: 

 

Salmos 147.7 

 

OBJETIVOS: 

 

● Ensinar que a gratidão é uma forma de adorar a Deus por nossa vida e família  

● Mostrar o poder da gratidão que gera muitas outras bênçãos. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Crianças que reclamam por falta de algo que querem, por não ser do jeito dela e muitas delas não 

aprenderam ainda a agradecer por tudo que Deus faz! 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Prepare uma linda festa de gratidão pela família para festejar com cada família! Receba cada criança com 

muita alegria, da forma que um anfitrião recebe seus convidados quando realizam uma festa! 

Entre a decoração faça algo especial para lembrar que o foco é a família e um painel com o versículo de 

hoje.  (Para realizar o culto on line, combine com os pais para que esse tempo seja muito preciso com a 

família). 

Prepare oficinas onde cada criança irá desenvolver materiais memoriais desta campanha: 

 

1. Oficina da Árvore genealógica: montar no Kids e concluir em casa colocar as fotos com a Família: 
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2. Oficina dos fantoches de casa: criança de fantoche de colher de cada um que mora em casa, 

exemplo, se a criança não tem irmão e mora só com os pais, fará três fantoches: 

 

 
 

Prepare os moldes para criança só ir colocando, escrevendo e pintando. 

Neste culto vamos ter uma dinâmica diferente, onde no meio da aula será desenvolvida a atividade, que 

serão memoriais desta campanha e em seguida, faremos a oração profética! 

 

MINISTRANDO: 

 

Olá crianças, tudo bem? Hoje vamos finalizar esta linda campanha da família apostólica, vejam que festa 

mais linda, não é? E fizemos tudo isso sabe para quê? Para agradecer e adorar a Deus por toda a nossa 

família! Então vamos aproveitar esta festa? 

 

Hoje quero ensinar um versículo muito especial, ele está na Bíblia que a gente já aprendeu que é a Palavra 

de Deus, em Salmos 147.7 que diz assim: 

“Cantai ao Senhor em ação de graças; cantai louvores ao nosso Deus com som da harpa.” 

 

Vocês sabem o que significa ação de graças? (espere as respostas e em breve complemente) isso mesmo 

significa gratidão, aqui neste versículo aprendemos que temos que cantar a Deus com gratidão, então 

significa que temos que cantar, orar, agradecer, enfim adorar sempre a Deus. E a gratidão é uma forma de 

adoração a Deus 

 

Então se você anda reclamando na sua casa por não ter um brinquedo que quer, ou porque você quer fazer 

algo e os teus pais te dizem que não pode, ou talvez até por não gostar de onde mora, enfim qualquer que 

seja o motivo, não reclame, mas agradeça, pois você está na sua família porque Deus te colocou nela e Ele 

tem muitas bênçãos preparadas que na hora certa vai acontecer, então agradeça, agradeça e agradeça! 

 

O motivo da nossa gratidão de hoje é muito especial, vamos agradecer com muita festa por toda a nossa 

família, mas não pode ser só hoje, temos que agradecer sempre a família que pertencemos e a cada um dos 

nossos.  

Para você não esquecer vamos juntos fazer um lindo memorial desta campanha, para todos os dias que você 

olhar este memorial lembrar que sua família é um sonho e você precisa agradecer a Deus por ela! Vamos 

nessa? Neste momento elabore a atividade. 
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Com os memoriais prontos faça a oração: 

Então vamos orar agradecendo a Deus! (vamos neste momento fazer um ato profético, onde cada criança irá 

orar pela sua família, através da árvore genealógica que fizeram e das famílias em fantoches). 

 

Agora crianças, vamos apontar para nosso memorial e orar por toda a nossa família e pela gente também por 

fazermos parte dela!  

 

ORAÇÃO: 

 

Senhor Deus, eu te agradeço por todo a minha família, eu apresento todos eles a Ti e oro abençoando cada 

um dos meus familiares em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que o Senhor protege e cuida de cada um 

deles, Pai muito obrigada por cada um da minha família e da minha casa, eu entrego todos em Sua forte mão 

sabendo que cuida te todos nós. Em nome de Jesus, amém! 

 

LOUVOR:  

Te agradeço- Diante do Trono https://www.youtube.com/watch?v=obx4-zFopE0  

Ao Senhor Agradecemos – 3 palavrinhas https://www.youtube.com/watch?v=EnTRTlYoaTY 

VERSÍCULO: 

 

“Cantai ao Senhor em ação de graças; cantai louvores ao nosso Deus com som da harpa.” Salmos 147.7 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  

 

Deus ama quem dá com alegria!!! Mas tem que ser algo especial, não deve ser qualquer coisa. Você gosta de 

receber presente sujo, quebrado e velho?  CLARO QUE NÃO!!!  Então Hoje é dia de festa e de celebrar 

com a nossa família, e por esse motivo hoje vamos entregar nossos melhores presentes ao Senhor. A nossa 

oferta especial, que vai alegrar o coração de Deus e abençoar a sua casa e sua família! O que você tem de 

melhor, de mais especial para entregar hoje ao Senhor?  Separe e entregue, pois Deus vai reconhecer o seu 

amor e te recompensará, segundo aquilo que você presenteou a ele! Vamos entregar nosso Melhor! 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  

 

1. O que significa ação de graças? 

2. A gratidão é uma forma de _________________ . (adoração) 

3. O que eu tenho que fazer pela minha família? (agradecer) 

4. Quando devo agradecer pela minha família? (todos os dias) 

 

ATIVIDADE  

 

A Atividade é a elaboração da árvore e dos fantoches, e como é dia de festa, faça brincadeiras e celebre com 

gratidão a vida de cada família.  

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS  

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

Hoje ministramos para nossas crianças sobre GRATIDÃO. E a nossa família é um benção, um presente de 

Deus para nós! 

https://www.youtube.com/watch?v=obx4-zFopE0
https://www.youtube.com/watch?v=EnTRTlYoaTY
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Desafio da Semana: O desafio dessa semana é sua família agradecer! Que tal vocês criarem um pote da 

gratidão da Família.  

Escolha um pote, decore com todo seu carinho e deixe em um lugar especial na sua casa, onde todos tenham 

acesso e todos os dias alguém tem que escrever (ou desenhar) algo que vocês sejam agradecidos! E no dia 

que não estiver tudo bem, vocês pegam e leem em voz alta para lembrar que a sua Família é bendita e tem 

muitos motivos para louvar, adorar e agradecer a Deus!!!! 

 

Uma Ótima semana! 

Deus os abençoe! 

 

 
 

 

 

LEMBRANCINHA  

Porta Chaves da família. 

 

 
 


