
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 24 de Outubro de 2018.
SÉRIE: ORAÇÃO

Tema: “Quando Deus ouve minha oração”
Lucas 18:9 14, Mateus 6:5-6

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Varrendo o que é ruim

Como fazer: Pegue uma vassoura e fale para cada um “varrer” da sua vida coisas que não agradam a
Deus e que não querem mais. Neste quebra-gelo, temos a oportunidade de conhecer o coração uns dos
outros para que possamos orar mais tarde; também é um período de alegria, pois sempre há alguém
que “varre” de forma engraçada ou diferente.

LOUVOR: Leia a Bíblia e faça oração, 

FALANDO A VERDADE: Olá crianças! Mais uma vez estamos juntos para falarmos sobre oração! E
hoje vamos continuar falando sobre as respostas de Deus para nossas orações! Na Bíblia, a Palavra de
Deus, Jesus nos deixou alguns conselhos sobre oração, Ele orava muito! E tinha muita alegria em
fazê-lo. Assim como Ele sabia importância da oração, Ele sempre ensinava seus discípulos a maneira
correta que agradava a Deus. Um dia, Jesus contou a seguinte parábola… (As parábolas eram histórias
contadas por Jesus sobre algo do seu dia a dia, para ensinar algo importante sobre Deus). Ele contou
uma história de dois homens que foram à casa de Deus para orar. 

Um, era fariseu (homem que estudava a Bíblia  e  procurava cumprir  todas  as leis),  e  o  outro era
publicano (cobrador de impostos, alguém que cobrava mais do que devia, para ficar com parte do
dinheiro arrecadado). O fariseu, ficou de pé e orou sozinho: “Ó Deus, eu te agradeço porque não sou
avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou
como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo o que
ganho”. Mas, o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito
e dizia: “Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador”! Qual destas orações vocês acham que agradou
a Deus? (Aguarde as crianças responderem!) A oração do fariseu desagradou muito a Deus, porque
mesmo ele tendo atitudes corretas, o coração dele se exaltava, se engrandecia!  Ficava orgulhoso de
não roubar, por ser justo e por dar o dízimo. Mas, este fariseu desprezava o cobrador de impostos
falando que não era como ele. Com certeza, Deus não se agradou da oração do fariseu, pois ele achava
que não fazia nada de errado, mas, você e eu sabemos que não existe nenhuma pessoa neste mundo
que não faça nada de errado, pois, somos pecadores! E você sabe que pecado é tudo que fazemos de
errado que não agrada a Deus. A mentira, a desobediência, xingamentos, orgulho, enfim, tudo que se
diz pecado, nunca vai agradar a Deus, e sim, vai nos separar d’Ele, e quando tais coisas praticamos,
Ele não fica feliz conosco! O cobrador de impostos, porém, alegrou o coração de Deus, quando fez uma
oração sincera e verdadeira. E, reconheceu o seu pecado, e o confessou ao Senhor em oração, pedindo
perdão  a  Ele.  Uma atitude  que  devemos  sempre  ter  diante  de  Deus é  a  humildade.  E  Jesus,  ao
terminar a história disse: “Eu afirmo que este homem (Cobrador de impostos) desceu justificado para
sua casa,  e  não o outro(Fariseu).  Pois,  quem se  exalta,  será humilhado e quem se  humilha,  será
exaltado” (Lucas18:14).

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Jesus, nos ensinou a respeito de pessoas como o fariseu
quando Ele nos disse: - Quando você for orar, não seja como as pessoas falsas, hipócritas, pois elas
gostam somente de aparecer. Mas, Jesus, nos diz para entrarmos para nosso quarto e fecharmos a
porta, e orarmos a Deus, que estará ali para nos ouvir, pois Ele quer ser o nosso melhor amigo, aquele
que guarda segredo, aquele que nos conhece e sabe o que precisamos. Deus hoje te diz: Reconheça,
que você precisa de mim, reconheça o seu pecado, reconheça, o sacrifício que fiz por você lá na cruz.
Seja humilde quando orar, fale seu pecado ao Senhor com sinceridade, e Ele te perdoará e responderá
as suas orações. Deus te ama e se importa com tudo o que acontece com você, e vai te ajudar a vencer
o pecado! Na Bíblia, está escrito em l João 1:9 que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Pense nisso! Ore, se arrependa de seus pecados! E
nunca se esqueça do amor de Deus por você! 
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ATIVIDADES
Vamos pintar as mãos que representam quando oramos!

 

Nome: ___________________________


