
 

 

CULTO 11 – SALMOS QUE ENSINAM O LUGAR CERTO 
17 março de 2019 

 
OBJETIVO 
A criança será despertada a ter prazer e alegria em estar na Casa de Deus. 
 
BASE BÍBLICA 
Salmo 122; Apocalipse 5.11-13 
 
VERSÍCULO 
“Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti” - Salmo 119.11 
 
CONHECENDO MELHOR O ASSUNTO 
Existem 15 salmos que são chamados “cânticos de romagem” ou “cânticos dos degraus” 
(Sl 120 a 134). 
Parece que alguns desses salmos eram cânticos empregados pelos peregrinos ao 
caminharem para as festas no templo, em Jerusalém. A série de cânticos de romagem 
começa numa terra distante, e pouco a pouco, os peregrinos se juntavam para ir a 
Jerusalém a fim de adorar a Deus (Sl 122). 
O Salmo 122 expressa a alegria do salmista Davi em ir à Casa de Deus. Esse salmo 
exalta Jerusalém, que era a cidade mais valorizada, por ser o centro cívico e religioso 
do povo de Deus. Cada judeu deveria ir ao templo, em Jerusalém, para adorar a Deus, 
pelo menos uma vez ao ano. Desde que Cristo veio, o povo de Deus não precisa ir a 
um lugar específico para adorá-Lo, porque pode encontrar-se com Ele, em Cristo, em 
qualquer lugar da face da Terra (Jo 4.19-23). 
Após receber a salvação por intermédio de Jesus Cristo e sentir-se convicto dela, o 
passo mais importante que o novo crente deve dar é unir-se ao povo de Deus na igreja 
local, para ser edificado e desfrutar da comunhão com outros irmãos. 
 
MENSAGEM (Salmo 122) 
O LUGAR CERTO 
Vocês querem conhecer duas amiguinhas especiais: Júlia e Ione? Prestem bastante 
atenção nesta historinha de faz de conta que vou lhes contar. 
— Júlia era uma menina obediente aos pais, dedicada ao que fazia e quase não saía 
de casa. Sua mãe, apesar de ser uma boa pessoa, não se preocupava em ir à igreja e 
nem em levar Júlia para conhecer a Deus. [Mostre a cena 2m34.] Aos domingos, 
algumas crianças passavam em frente à casa dela cantando “Alegrei-me quando me 
disseram: Vamos, vamos à Casa do Senhor”. [Cante para as crianças aprenderem e 
depois peça que cantem com você.] Elas iam a uma igreja evangélica perto da casa de 
Júlia. Uma dessas crianças se chamava Ione, e ela observava o rosto triste de Júlia 
quando todos passavam cantando. Ione havia aprendido a respeito do Salmo 122 e até 
memorizou o versículo 1. Vamos também falar? [Ajude as crianças a falarem o 
versículo.] 
— Ione aprendeu sobre o Salmo 122. Ela aprendeu no culto das crianças o que o rei 
Davi quis dizer quando escreveu o Salmo 122. [Mostre a cena 2m35.1 O povo de Deus 
caminhava para a cidade de Jerusalém onde estava a Casa do Senhor, e iam 
encontrando uns com os outros pelo caminho. Eu creio que alguém convidou Davi para 
ir ao templo, que naquela época era o lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus. 
Davi ficou tão contente com o convite que escreveu: “Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos à Casa do Senhor” (S1 122.1). Davi mostrou que estava muito alegre! 
Você também deve sentir prazer e alegria ao ir a igreja porque lá você tem oportunidade 
de junto com os amigos louvar a Deus. 



 

 

— Ione convidou Júlia — Ione gostava de cantar aquela música que falava do Salmo 
122.1, quando ia à igreja. Lá na igreja, ela aprendeu algo muito importante: Jesus é o 
único caminho para irmos ao céu, porque Ele morreu na cruz por causa das coisas 
erradas que ela fazia e, depois de morto, Ele viveu de novo. 
Ione aceitou a Jesus como Salvador. Ela ouviu que todas as pessoas precisam saber 
que Jesus é o Salvador. 
Ione se lembrou de Júlia e resolveu convidá-la para ir à igreja, e a mamãe de Júlia 
deixou. [Mostre a cena 2m36.] Que bom! Lá Júlia também aceitou a Jesus como seu 
Salvador. Depois disso, ela foi à igreja todos os domingos para ouvir os ensinos que 
estão na palavra de Deus, cantar, orar e encontrar os amiguinhos. 
 
CONCLUSÃO (Deve ser falado em todas as salas) 
A história de Júlia e Ione é uma história de “faz de conta”, mas aprendemos com ela que 
a primeira coisa que precisamos fazer é aceitar a Jesus como Salvador. Ele é o único 
caminho para o céu. [Se desejar, exponha o plano da salvação e faça o convite para 
aqueles que ainda não aceitaram a Jesus.] 
Aprendemos também que a igreja é o lugar certo para adorar a Deus e aprender sobre 
a Bíblia. Lá cantamos e oramos com outros amiguinhos que também já aceitaram a 
Jesus. Quando fazemos isso, crescemos nas coisas de Deus, ou seja, aprendemos 
mais e mais sobre Deus. 
 
CÉLULA 
Reflexão e aplicação: A história de hoje fala que Davi estava contente porque ia à casa 
de Deus. Ele disse: “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor” (v.1). 
Na igreja, nós oramos e louvamos a Deus, aprendemos mais sobre a Bíblia. É na casa 
de Deus que crescemos no conhecimento da Palavra, e assim nos tornamos fortes para 
enfrentar o inimigo. Motive as crianças a terem prazer e alegria em estar na Casa de 
Deus. 
Comunhão: Perguntar para as crianças se elas têm algum pedido de oração ou de 
agradecimento, anotar os pedidos e agradecimentos, e orar por eles. Encorajar as 
crianças também, a orarem umas pelas outras. 
 
FAZENDO A ARTE 
As crianças irão colorir o desenho. É importante o líder da sala explicar para as 
crianças sobre a atividade que será feita. 
 
CONTANDO A HISTÓRIA 
Cada líder vai usar o seu recurso para contar a história. 
 
VIVENDO O DESAFIO 
A igreja é o lugar certo para adorar a Deus e aprender sobre a Bíblia. Lá cantamos e 
oramos com outros amiguinhos que também já aceitaram a Jesus. Quando fazemos 
isso, crescemos nas coisas de Deus, ou seja, aprendemos mais e mais sobre Deus. 
Sabem crianças existem algumas atitudes que fazemos na igreja que não agradam a 
Deus e hoje nós iremos ver algumas imagens de atitudes e iremos dizer se elas estão 
certas ou erradas. 
Temos que ajoelhar e agradecer? 
Temos que levar e cuidar da Bíblia? 
Temos que falar de Jesus? 
Temos que louvar e adorar a Deus? 
Podemos falar coisas feias? 
Podemos brigar? 
 



 

 

Podemos correr e gritar? 
Podemos fazer malcriação? 
Podemos rir do amigo? 


