
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 17 de Outubro de 2018.
SÉRIE: ORAÇÃO

Tema: “Fases da oração”
Neemias 1, 1João 1:9

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: 

Como fazer: Material: 1 cadeado pequeno e chaves, 1 caixinha que pegue cadeado, objetos pequenos de valor.
Coloque os objetos na caixa. A chave que abre a caixa ou o cadeado deve conter uma etiqueta com a palavra
ORAÇÃO. Mostre a caixinha com o cadeado aos seus alunos e diga que para termos acesso ao que está dentro
da caixinha precisamos usar a chave certa. Caso contrário não conseguirá abrir o cadeado que fecha a caixa.
Agora tente abrir a caixa usando outras chaves. Agora lhes mostre a caixa e diga que existem muitas outras
fechaduras que necessitam das suas chaves próprias para que possam ser abertas, como por exemplo: A porta
da nossa casa,  a fechadura do carro,  a fechadura da mala,  da loja,  do portão etc.  Há,  porém, um tipo de
fechadura bem diferente  dessas  que aqui  se  encontram.  Essa fechadura  necessita  de  uma chave  diferente
também. É a fechadura da maravilhosa dispensa de Deus (coloque a caixa sobre a mesa e não mostre a chave).
Agora indague: Se esta caixinha fosse a dispensa de Deus e você necessitasse de uma ou mais bênçãos, como
ajuda na angústia, perdão ou força, cura, como você poderia ter acesso a essas coisas? Será necessária uma
chave especial, uma chave própria para abrir esse tipo de fechadura (mostre que a caixa está fechada). Vamos
tentar agora descobrir qual é a chave especial que necessitamos para abrir a maravilhosa dispensa de Deus.
(Agora abra usando a chave correta). Em seguida fale: Há apenas uma chave que pode abri-la. É a chave da
oração  (segure  a  chave  correta,  rotulada  com  a  palavra  ORAÇÃO).  Disponível  em
(https://soestudosbiblicos.com.br/uma-dinamica-sobre-oracao-oracao-e-chave/) 

LOUVOR:  “Orar  é  falar  com  Deus”  (O  Poder  da  criança  que  ora);  Telefone  do  céu  é  a  oração
(https://www.youtube.com/watch?v=eX48iD-8j_Y). 

RECURSOS VISUAIS: Utilize o disco de oração. *O modelo está na atividade.

FALANDO A VERDADE: Atenção professor,  estude a oração de Neemias,  pois  é  a  base do
modelo de oração que você estará ensinando (Neemias 1). Mostre às crianças o disco de oração!
Lembre a elas que já aprendemos a orar e também como o nosso Deus nos responde! Fale a elas que vamos
aprender hoje algumas fases da oração! As fases da oração são momentos importantes para que possamos nos
sentir a vontade para falar com o nosso Deus. 1ªfase: “Louvor e Adoração” - Esse momento você pode escolher
algumas músicas que gosta de cantar e cante-as para Deus, também se lembre de dizer que o nosso Deus é
Santo, Majestoso, Fiel, Verdadeiro etc., que faz parte da Adoração! 2ª fase: “Confesse seus pecados” – 1João 1.9
[...] “Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar
de qualquer injustiça.”  Fale de todas as  coisas que você fez,  pensou, olhou,  sentiu,  ouviu e falou que não
agradou ao nosso Deus. Tenha a certeza de que o sangue de Jesus te limpará de todo o pecado! 3ª fase: “Ore
por você” - Essa fase você tem a liberdade de pedir a Deus o que seu coração mais necessita, por exemplo,
algum brinquedo que queira muito, tirar boas notas na escola, ter saúde, fazer alguma viagem dos sonhos etc.
Mas lembrando de que tudo deve ser pedido conforme a Vontade de Deus!  4ª fase: “Ore pelos familiares e
amigos” - Nessa fase, você pode orar pelos seus familiares, aqueles que são crentes e também pela salvação dos
que ainda não possuem a Jesus Cristo. Fale o nome de todos os parentes! Também ore pelos seus amigos de
escola e vizinhança, lembre-se de pedir a Jesus que salve a vida deles! Mas você precisa falar de Jesus para
eles!! 5ª fase: “Ore pela Igreja e as Nações”- Fale a Deus sobre a Igreja que você frequenta, cite os nomes das
pessoas que você conhece, peça a Deus que abençoe a cada um! Ore também pelo nosso Brasil, pelas pessoas
que moram em diversos lugares, peça para Jesus salvar todas as crianças brasileiras! Ore também pelas pessoas
que moram em outros países. 6ª fase: “Termine agradecendo a Deus por tudo” - Agradeça a Deus pela sua vida,
família, amigos, casa, roupa, comida, escola, Igreja, saúde etc. Tenha um coração grato a Deus por tudo que Ele
faz por você! Saiba que Deus tem sempre o melhor para nós! 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças! Aprendemos hoje sobre as fases da oração por meio do
disco! Essa é uma estratégia para você ir exercitando sua oração! Pois temos de tirar um tempo para conversar
com o nosso Deus, Ele ama ouvir nossa voz! Ter amizade com Jesus é importante para que eu e você cresçamos
na fé espiritual. E você, criança, que ainda não tem Jesus como seu melhor amigo, hoje é a oportunidade de
recebê-Lo. Vamos orar: Senhor, eu quero receber Jesus em meu coração, para que Ele seja o meu melhor
amigo! E eu que já tenho Jesus em meu coração, quero todos os dias falar com o Senhor. Ajude-me a lembrar
da oração, como forma de conversa contigo. Obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém!
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IMPRIMA PARA CADA CRIANÇA UM DISCO DE ORAÇÃO E ENSINE
COMO USÁ-LO.
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