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AULA 4- A adoração em forma de gratidão 

 
Hoje encerramos esta campanha, e que possamos levar nossas crianças a um novo patamar de gratidão e 

adoração. 
 

Para você professor (a): 
 

Para tomarmos posse de todas as bênçãos que Deus tem para nós, temos que ter atitudes que 
demonstram essa fé. 
O Senhor tem salvação para nossas vidas, por meio desta fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e a 
gratidão é uma das atitudes mais lindas de fé, ainda mais manifestada em forma de adoração. 
Quando adoramos, manifestamos a nossa fé e principalmente demonstramos que confiamos totalmente e 
unicamente Nele, o adoramos porque Ele é digno, e merecedor. 
A adoração abre caminhos para o agir de Deus em nossas vidas, e a gratidão é uma prova de amor, quando 
estamos no caminho da adoração, temos que voltar e agradecer a Deus, como no caso daqueles 10 
leprosos. 
Busque estar neste caminho e sempre voltar ao altar para ser grato, e haverá grandes salvações em 
família. 
Boa aula! 
 

LEIA E MEDITE: 
 

Lucas 17.11-17 

OBJETIVOS: 
 Levar nossas crianças serem gratas através do louvor. 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

Crianças que não sabem agradecer a Deus. e muitas vezes adoram ídolos, homens e mulheres tomando o 
lugar de Deus na vida dos pequeninos. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

1 pedaço de toalha de mesa plástica; 
 Uma boneca. 
Tinta guache preta  
Pincel 
Esponja 

Uma vasilha (vermelha) com água e sabão. 
Bonequinhos feitos com palito de sorvete. 
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MINISTRANDO: 
Comece a história fazendo manchas com a tinta guache na toalha de mesa. Mostre para as crianças. 
Olhe isso, você se sentaria para comer seu lanchinho em um lugar onde a mesa tivesse uma toalha suja 
assim? Não né. 
Hoje vamos falar de 10 homens que tinham algo na pele pior que esta sujeira. Ninguém queria se 
aproximar deles e nem falar. Tinham medo. 
Eles tinham uma doença chamada lepra, é muito grave e perigosa, pode ser passada para outra pessoa. Ela 
dá manchas, deixa a pele cheia de feridas muito grandes. Use a boneca para representar a doença. 
Já pensou que triste, te tratarem assim? Eles eram muito tristes, e sem amigos. 
Estes 10 leprosos correram até Jesus quando ficaram sabendo que ele passaria pela cidade onde eles 
estavam. E começaram a gritar para que Jesus tivesse misericórdia deles. (pedir misericórdia para Jesus é 
como falar que precisamos dele, pedir ajuda). Aquele pedido foi como uma adoração, e Jesus aceitou a 
adoração, e os mandou ir falar com os Sacerdotes (aqueles que também cuidam da adoração na igreja). 
Eles obedeceram e foram e no caminho foram curados. 
Será que eles voltaram para agradecer a Jesus, para contar um testemunho de gratidão? 

Apenas um voltou adorando a Deus e agradecendo a Jesus bemmmmm alto, pra todo mundo ouvir. 
Jesus falou: só você adorou a Deus, e está grato? Vai porque você está salvo. 
Quando você adora a Deus sabe o que acontece? 

(molhe a esponja na água com sabão e limpe a toalha plástica e a boneca) 
Esta vasilha vermelha é como o sangue de Jesus, a esponja é como a palavra dele, ele fala, você obedece, e 
ele te limpa com o sangue dele. 
Ele hoje quer te curar, te dar amigos, te fazer vencer, mas você vai voltar para agradecer? 

A adoração é uma gratidão, e a gratidão nos salva de todo o mal. 
Vamos adorar e agradecer? 

 

ORAÇÃO: 
 

Senhor hoje queremos te adorar, porque sua misericórdia dura para sempre, e porque o Senhor é muito 
bom, e queremos também te agradecer por nos amar e cuidar de nós. Amém 

VERSÍCULO: 
 

Louvai ao Senhor dos senhores; porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 136:3 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. Qual o nome da doença daqueles homens? 
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2. Quantos estavam doentes? 

3. Quantos foram curados? 

4. Quantos voltaram para agradecer? 

5. Quem curou aqueles homens? 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 

A tua oferta hoje será para trazer na próxima aula, uma oferta de adoração e gratidão, como aquele 
homem que voltou para agradecer. 

 

ATIVIDADE 

Peça que as crianças leiam o Salmo 145(leia para os menores) e destaquem na lousa algumas 
características. E vamos adorar a Deus. Peça para as crianças repetirem. 

– Rei – v.1 

– Grande – v. 2-6 

– Digno – v. 3 

– Majestoso – v. 5-12 

– Poderoso – v. 6-12 

– Bondoso – v. 7-9 

– Justo – v. 7-17 

– Misericordioso – v. 8-9 

– Rei; aquele que tem domínio – v. 13 

– Fiel – v.13 

– Santo – v. 13 

– Sustentador– v. 14 

– Esperança – v. 15 

– Alimenta – v. 15 

– Presente – v. 18 

– Acode e Atende – v. 19 

– Salva – v. 19 

– Guarda – v. 20 
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Hoje é dia de agradecer! Vamos adorar nosso Deus agradecendo por ele ter nos salvado. Decore uma mesa 

bem bonita e vamos festejar, com louvor e adoração. 

https://www.youtube.com/watch?v=qLAfVcOxcW8   

 

 

 

LEMBRANCINHA: 

Nesse potinho todos só dias eles junto com seus familiares devem escrever ou desenhar sua 
gratidão diária a Jesus.    

 

 
 
 
Boa aula! 

https://www.youtube.com/watch?v=qLAfVcOxcW8

