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Crianças de Fé



Estamos na semana da criança! Faça deste culto no lar algo especial. Mostre seu amor e 

diga-lhes o quanto são amadas por vcs. Coloquem bolas na casa e façam cartazes de amor.  

Usem a criatividade e façam com que se sintam verdadeiramente especiais! 

 

 
 

 
(Mateus 21:12-16) 

 

 
“...Deus ensinou às crianças e criancinhas a oferecerem o perfeito louvor” (Mateus 21:16b) 

“...Façam tudo para a glória de Deus” I Corintios 10:31  

 

  
Deus quer que as crianças vivam para adorá-lo  

 

A criança deve: 

Saber: Deus se agrada da sua adoração 

Sentir: Querer adorar a Deus  

Praticar: Adorar a Deus sempre com seu louvor e atitudes 

 

 
 Conhecemos, na Bíblia, homens que alegraram o coração de Deus com sua vida e atitudes, 

como Noé, Moisés, Davi, Jesus. E aprendemos que o rosto do Senhor resplandece sobre 

nós quando ouvimos e obedecemos Sua Palavra, quando confiamos nEle e entregamos nas 

Suas mãos a nossa vida, o nosso coração. Tudo o que fazemos para Deus e por causa de 

Deus é uma forma de adorá-lo. E Ele se alegra, também, quando O louvamos, lhe damos 

graças, quando somos gratos e sabemos aproveitar bem todas as coisas que Ele mesmo 

criou para nós. 

 

E você, sabe quem pode dar o perfeito louvor e adoração ao Senhor? Muito bem! Você 

tem lido a Palavra. Isso mesmo: as crianças.  
Certo dia Jesus entrou no Templo e viu um monte de mesas, nas quais se vendiam de tudo. Jesus 

ficou extremamente aborrecido e expulsou todos os que vendiam e compravam no Templo, virou as 

mesas e disse que a Casa do Senhor era lugar de oração, não de comércio. 

 

Enquanto os sacerdotes e os escribas ficavam horrorizados com a atitude de Jesus, as  



crianças, que estavam no Templo, clamavam e gritavam dizendo: Hosana ao filho de Davi!!! 

Hosana é uma palavra hebraica, a língua no tempo de Jesus. Significa Engrandecido seja o 

Senhor! 

Os sacerdotes foram questionar a Jesus, perguntaram-lhe se não estava vendo o que as 

crianças estavam fazendo, e Jesus lhes respondeu que da boca das crianças sai o 

perfeito louvor.  

 

Você gosta de receber elogios? Gosta quando lhe dizem “muito obrigado” por algo que 

você fez? Gosta quando reconhecem que você fez algo bom? Deus também gosta.  

E você, criança, é o perfeito instrumento, criado por Deus, para o perfeito louvor e 

adoração, e aquilo que sai de dentro do seu coração, e de sua boca. 

 

Assim como aqueles sacerdotes, muitos adultos, ainda hoje, não acreditam que você é 

capaz de entender as coisas de Deus. Estão muito enganados, não é mesmo? Se você pode 

entender os jogos de vídeo-game, desvendar todos os aplicativos do celular, navegar na 

Internet, contar, em detalhes, o último episódio do seu desenho favorito, porque não é 

capaz de entender as coisas de Deus? 

 

Noé, Moisés, Davi, já passaram. Agora é a sua vez de glorificar a Deus e fazer de sua 

vida um exemplo para outros e também de adoração a Deus. É a sua vez de fazer Deus 

sorrir. Como? Obedecendo, confiando, amando, crendo, louvando, adorando, servindo aos 

outros, falando de Jesus, desfrutando das coisas lindas e maravilhosas que Ele preparou 

para você. 

 

Compartilhando a visão: 

Neste final de semana faça algo diferente: quando você encontrar uma flor, uma 

borboleta, um rio, a lua, as estrelas, o sol, animais, pare um pouco, olhe e admire e convide 

alguém a admirar com você. Vejam a beleza de tudo o que Deus faz e O agradeça, com 

muitos louvores. Você sentirá, sobre você, o imenso amor de Deus. 

 

Momento de Oração 

Compartilhe com seus filhos como você adora a Deus no seu dia a dia, além dos cultos e do 

quarto de escuta. Reforce a idéia que Deus fez das crianças o perfeito instrumento de 

adoração e que elas devem sentir-se felizes e agradecidas a Deus. Peça que as crianças 

pensem em algo que podem falar e também fazer para adorarem a Deus. Faça com que cada 

criança ore falando o que pensou. Termine fazendo uma oração de adoração a Deus e 

pedindo que elas repitam. 



ATIVIDADE 

 

(Crianças menores) 

Pinte bem bonito e ofereça sua pintura como adoração a Deus! 

 

 

 

 

 



(Crianças Maiores) 

A oração é uma das formas que usamos para adorar a Deus. Escreva uma oração de 

adoração a Jesus. Pinte o desenho e ofereça-o a Deus em adoração. 

 

 






