
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 10 de Outubro de 2018
SÉRIE: ORAÇÃO

Tema: Como Deus responde?
Tiago 4:3; 5:16; I João 5:14 Mateus 6,9-10; Provérbios 15:29; 28:9; Salmos 37:4, 40:1; 55:17

DINÂMICA: A oração certa
Material: um prato, uma vela, água, uma garrafa ou recipiente que permita cobrir a vela, corante ou anilina para colorir a
água (assim o resultado fica  mais  legal  e  visível),  fósforo para acender a  vela,  copos descartáveis  para distribuir  aos
participantes.  Como fazer: Esquente a base da vela com fogo e a fixar no prato.  Em seguida,  explicar que o prato
representa o mundo em que nós vivemos e a vela, o Espírito Santo. A vela deve então ser acesa. Na sequência, distribuir a
água com corante ou anilina em cada copo descartável e entregar aos participantes. A água representa as orações dos
participantes. Então, pedir que eles derramarem a água de seus copos no prato. Ou seja, está sendo derramado as orações
aos pés do Espírito Santo, que é o nosso Ajudador e/ou Conselheiro e nos ensina a orar (João 14.16). Por último, cobrir a
vela com o recipiente e notar que a água do prato vai entrar nele.  Deixar claro para o grupo que, semelhante a essa
experiência, assim são as nossas orações aceitáveis ao Senhor, a oração que é feita de acordo com a vontade de Deus.

LOUVOR: “Orar é falar com Deus” (O Poder da criança que ora); “Leia a Bíblia e faça a oração”

RECURSOS  VISUAIS: Visuais  da  história  missionária  de  Amy  Carmichael
http://recursosdeevangelismo.blogspot.com/2014/08/historia-missionaria-amy-carmichael.html; use um semáforo para
ilustrar as respostas da oração (Sim – Verde, Não – Vermelho, Espere – Alaranjado)

FALANDO A VERDADE: Como já vimos na semana passada, neste mês estaremos aprendendo sobre a Oração. Já
vimos como Jesus nos ensinou a orar e hoje iremos aprender outro aspecto da oração: quais são as respostas da oração.
Antes quero que você saiba que para falar com Deus não é preciso estar num lugar especial ou vestido com uma roupa
bonita. Podemos falar com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar e da maneira que estivermos. Seja na escola, em
casa, na igreja, na rua, no ônibus, dentro do carro, no shopping, em qualquer lugar você pode conversar com Deus.  Pode
ser pela manhã, a tarde ou a noitinha, em qualquer momento ou situação você pode falar com Deus e creia que Ele te
ouvirá (Salmos 55:17). Agora que você já sabe tudo isso, vamos aprender sobre quais os tipos de respostas que podemos
receber de Deus quando oramos. Quando pedimos a Deus algo é importante, conforme aprendemos em nosso encontro
anterior, que seja de acordo com a vontade de Deus (Mateus 6:9,10; I João 5:14). Vou contar uma história verdadeira para
vocês muito interessante. Prestem bastante atenção.
Emy era uma linda menina de três aninhos de idade. Ela morava em algum lugar dos EUA, em frente ao mar. Sua família
era cristã. Eles iam todos os domingos à igreja e realizavam o culto doméstico... Emy era muito feliz! Ela amava sua família
e admirava os olhos azuis de seu pai,  sua mãe e seus irmãos... Todos na casa de Emy tinham olhos azuis...  Todos...
Menos...  Emy!  O sonho de Emy era ter  olhos  azuis  como o  mar...Ah!  Como Emy desejava  isso!  Um dia,  na Escola
Dominical, ouviu a "tia" dizer: "Deus Responde a todas as orações! Emy passou o dia todo pensando nisso.... À noite, na
hora de dormir, ajoelhou ao lado da sua cama e orou: “ - Papai do Céu, muito obrigada porque você criou o mar que é tão
bonito! Muito obrigada pela minha família. Muito obrigada pela minha vida! Gosto muito de todas as coisas que você fez e
faz! Mas... gostaria de pedir... por favor... quando eu acordar amanhã, quero ter olhos azuis como os da mamãe! Em nome
de Jesus, amém.” Ela teve fé. A fé pura e verdadeira de uma criança. E, ao acordar, no dia seguinte, correu para o espelho.
Olhou... E qual era a cor de seus olhos?... Continuavam castanhos! Por que Deus não ouviu Emy?  Por que não atendeu ao
seu pedido? Isso  teria  fortalecido sua fé? Bem...  Naquele  dia,  Emy aprendeu que um NÃO também era resposta!  A
menininha agradeceu a Deus do mesmo modo... Mas... Não entendia... Só confiava. Anos depois, Emy foi ser missionária
na Índia. Ela "comprava crianças para Deus" (as crianças eram vendidas por suas famílias - que passavam fome – para
serem sacrificadas no templo, e Emy as "comprava" para libertá-las desse sacrifício).  Mas, para poder entrar nos "templos"
da Índia, sem ser reconhecida como estrangeira, precisou se disfarçar de indiana:  Passou pó de café na pele, cobriu os
cabelos, se vestiu como as mulheres do local e entrava livremente nos locais de venda de crianças. Emy podia caminhar
tranquila em todo "mercado infantil", pois aparentava ser uma indiana. Um dia, uma amiga missionária olhou para ela
disfarçada e disse: “- Puxa Emy! Você já pensou como você faria para se disfarçar se tivesse olhos claros como os de todos
da sua família? ” Que Deus inteligente nós servimos... Ele lhe deu olhos bem escuros, pois sabia que isso seria essencial
para a missão que lhe confiaria depois! Essa amiga não sabia o quanto Emy havia chorado na infância por não ter olhos
azuis...  Mas Emy pôde, enfim, entender o porquê daquele Não de Deus há tantos anos! (Obra “Olhos Azuis”  de Amy
Carmichel).

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Sabe crianças, esta história aconteceu há mais de 100 anos atrás, mas o
ensinamento dela continua ainda hoje. Ás vezes as respostas para nossas orações não serão conforme queremos, mas o
que importa é que sejam de acordo com a vontade de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sempre responde
as nossas orações e pode ser de 3 maneiras: Sim (Salmo 37:4), Não (Tiago 4:3) e Espere (Salmo 40:1). E o que precisamos
fazer é confiar que Ele está no controle de tudo, mesmo que seja diferente do que pensamos ou pedimos. Você que já
aceitou Jesus como Salvador deve sempre lembrar de estar orando ao Senhor e pedindo que Ele realize a perfeita vontade
dEle na sua vida. E você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, saiba que sua oração somente é ouvida se acreditar
e receber a Jesus como Salvador, pois Deus ouve a oração daquele que acredita nEle (Provérbios 15:29; 28:9; João 9:31).
Se você ainda não convidou Jesus para ser o seu Salvador, saiba que hoje é a sua oportunidade de fazer isso. (Faça o apelo
e encerre orando com todos).

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança Sede
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Pinte o semáforo e escreva as respostas de Deus para as nossas orações.


