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AULA 2- A adoração que nos leva à Aliança 

 

Quando temos uma aliança com Deus através da adoração, ocupamos o nosso lugar de honra. 
 

Para você professor (a): 
 

A aliança é um pacto, um acordo entre duas ou mais pessoas tendo como objetivo a realização de fins 
comuns. A aliança cria um sentimento de compromisso de fidelidade. 
Deus estabeleceu uma aliança com Noé, Abraão, Isaque, Jacó e muitos outros e sempre vemos uma oferta 
 de adoração entregue no altar. 
Nós temos que adorar a Deus de tal forma, que esta aliança possa ser demonstrada através das nossas 
atitudes carnais, como Davi fez. 
A palavra de Deus nos diz Davi era um homem segundo o coração de Deus. 
E observamos que ele era um pastor de ovelhas, que adorava a Deus em todos os momentos, essa 
adoração constante de Davi o levou a uma aliança muito estruturada com Deus. 
Nós professores do Kids temos que buscar esta intimidade através da adoração, e criar esta aliança com 
Deus, como Davi criou. 
Ter aliança é zelar pelo teu chamado, é abrir mão muitas vezes de quem somos. 
No texto de hoje, veremos um rei, que abriu mão de estar em um palácio, descansando, comendo, 
festejando, para buscar a Arca da Aliança, e adorar a Deus em forma de dança, não se preocupando com o 
que iriam dizer a respeito de suas atitudes. 
O que precisamos abrir mão para fortalecer essa aliança através da adoração? 

A adoração é devida a Deus, ela traz a presença de Deus para perto de nós, e a arca da aliança representa a 
presença de Deus. 
Traga essa presença hoje para dentro da sua casa, para sua vida e principalmente para a vida das crianças. 
Boa aula! 
 

 

LEIA E MEDITE: 
 

II Sm 6.12-19 e Sl 116.17 e Sl 150 
 

OBJETIVOS: 
  

 Levar a criança ter uma aliança com Deus através da adoração. 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

Crianças que não tem amizades e alianças com Deus ou dentro da igreja. Crianças que não sabem abrir 
mão de algo. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

Leve instrumentos musicais: flauta, tambor, pandeiro, chocalho, apito. 
Bolinhas de isopor e colheres (brincadeira da corrida com ovo e passar para o amigo sem deixar cair) 
Uma Arca da Aliança grande com caixa de papelão e encape com papel dourado. 
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MINISTRANDO: 
 

Comece montando duas equipes, para a brincadeira da corrida com a bolinha na colher. 
Deverá ser uma corrida de revezamento, tendo um ponto de largada e chegada revezando entre os 
participantes da equipe. Ganha a equipe que terminar o revezamento sem deixar a bolinha cair da colher. 
Deixe a arca e os instrumentos à mostra. 
Ufa! Acabou a brincadeira, vocês viram como é importante temos aliança com nossa equipe? 

A bíblia nos fala que Davi e os sacerdotes também tiveram uma missão super importante como equipe. 
A Arca da Aliança estava na casa de Obede-Edon, ficou lá por 3 meses, e aquela Arca por onde passava 
levava a vitória e a presença de Deus. Ela representava uma amizade muito forte com Deus. Sabe por que 
ela estava lá? Porque não era qualquer pessoa que poderia carregar a arca. Somente adoradores poderiam 
carregar a Arca, e não poderiam a deixar cair. 
Davi queria muito ter Deus bem pertinho dele, e de toda a sua família, por isso, montou uma equipe de 
adoradores, com muitos instrumentos, ensaiaram louvores e danças e lá foram todos buscar a Arca da 
Aliança. Eles amavam tanto a Deus, que quando eles pegaram aquela Arca, a cada 6 passos eles 
entregavam uma oferta e Davi adorava dançando com toda sua força, sem ficar cansado. E todos que 
estavam naquela missão adoravam a Deus com alegria e com som de trombetas. 
Aquela adoração trouxe a presença de Deus para todo o povo de Israel e grandes vitórias. 
Quando você adora a Deus com toda a sua força e alegria, a aliança que é a presença de Deus entra em sua 
casa e sua família, e traz alegria. 
Vamos adorar ao Senhor. 
(tenha um momento de festa carregando a Arca e eles fazendo barulhos com os instrumentos e louvores) 
 

 

ORAÇÃO: 
 

Senhor em nome de Jesus quero te adorar e te louvar e pedir para que sua presença se manifeste em 
minha vida e familia, que como Davi e todo o povo, eu possa sempre celebrar com adoração a tua 
presença. 

VERSÍCULO: 
 

“Todo ser que respira louve ao Senhor.” Salmos 150.6 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
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Após Davi ter colocado a Arca no lugar santo, ele entregou ofertas para Deus, e todo o povo foi abençoado 
em nome do Senhor dos Exércitos, e o povo dividiam entre eles bolos, carnes, e frutas. 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. O que representa a arca? 

2. Quem poderia carregar a arca? 

3. O que acontecia a cada 6 passos carregando a arca? 

 
ATIVIDADE 

1. As crianças vão segurar a arca e louvar. Enquanto uns seguram outros tocam os 
“instrumentos”,depois reveza. 

A Arca - Renascer Praise 13 - https://www.youtube.com/watch?v=Rge8_Say3LM 

 

2. Colagem de palitos de sorvete em um cartão “A Arca” . (anexo) 

   
 

LEMBRANCINHA: 

 
Arca da aliança em EVA. 
   

    
 
Boa aula! 

https://www.youtube.com/watch?v=Rge8_Say3LM

