IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 31 de outubro de 2018

Série: ORAÇÃO
Tema: “Devemos orar uns pelos outros”
Gênesis 18 e 19.27-29 e Tiago 5.16

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Vamos interceder!
Como fazer: Peça às crianças para formarem duplas. Dê um tempo para que cada uma delas
compartilhe seus pedidos de oração com a respectiva dupla. Depois, peça que orem umas pelas outras,
enquanto você ora por todas.
LOUVOR: “Orar é falar com Deus (O Poder da Criança que Ora)” e “É tipo assim (Eliane Silva)”
RECURSOS VISUAIS: Cenários que auxiliem as crianças a visualizarem a história bíblica.
Sugestão: <http://sheifer.blogspot.com/2016/01/fonte-de-imagem-vcs-conferem-aqui-https.html>.
FALANDO A VERDADE: (Antes de iniciar a história de hoje, faça uma breve revisão do que foi
estudado no decorrer desse mês). Hoje nós aprenderemos um pouquinho sobre a vida de um homem
que é conhecido como o "Pai da Fé". Sabem de quem se trata? Abraão! Ele foi um homem temente a
Deus e muito fervoroso, por isso, serve de exemplo para todos os cristãos. Abraão tinha um sobrinho
chamado Ló. Durante um tempo, tio e sobrinho viveram juntos, mas depois Ló se mudou para a
cidade de Sodoma, vizinha da cidade de Gomorra. A Bíblia, que é a Palavra de Deus, nos conta que os
povos dessas cidades pecavam muito e desagradavam ao nosso Senhor. Por essa razão, nosso Deus
decidiu destruir esses lugares e seus habitantes. Como Ele amava muito a Abraão, contou-lhe sobre
isso. E como vocês acham que Abraão reagiu a essa notícia? Ele ficou muito preocupado porque
começou a pensar que nessas cidades também poderiam existir pessoas boas. Então, Abraão decidiu
interceder (pedir a favor) pelos justos que haviam nessas cidades, a fim de que eles não fossem
destruídos com os ímpios. Assim, Abraão perguntou ao Senhor se ele destruiria a cidade de Sodoma se
houvessem nela 50 justos. Deus respondeu que se encontrasse 50 justos em Sodoma, por amor a eles,
não destruiria a cidade. Ainda preocupado, Abraão foi fazendo essa mesma pergunta a Deus, só que
cada vez que ele perguntava, diminuía a quantidade de justos (45,40,30,20) para saber se Deus
pouparia a cidade por amor a eles. E a resposta de Deus era sempre a mesma: se houvesse a
quantidade de justos que Abraão dizia, Ele pouparia a cidade por amor a esses justos. Por fim, Abraão
quis saber se Deus acabaria com todos se houvessem em Sodoma, ao menos, 10 justos. E a resposta do
Senhor foi a seguinte: “Por amor aos 10 não a destruirei.” Acontece que Deus não encontrou nem 10
justos lá e, por isso, manteve sua decisão de destruir tudo nessas cidades, com exceção de uma única
família: a família de Ló. E por que Deus não permitiu que a família de Ló fosse destruída com a chuva
de fogo e enxofre como aconteceu com os habitantes daquelas cidades? Por amor a Abraão, seu servo
fiel e bondoso.
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Abraão não morava em Sodoma nem em Gomorra,
mesmo assim, se preocupou com os habitantes justos dessas cidades e pediu que Deus poupasse suas
vidas. Da mesma forma, nós devemos orar pelo bem das outras pessoas, sem nos preocupar com o que
ganharemos com isso. Com certeza vocês já ouviram falar sobre intercessão na igreja, não é verdade?
Apesar de ser uma palavra difícil, seu significado é fácil: orar a Deus em favor de outra pessoa.
Quando fazemos isso, estamos colocando em prática nosso amor pelo próximo. A Bíblia nos ensina
que devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados.
Que maravilha! Deus pode nos usar para curar vidas!!! Então, não vamos perder tempo. Vamos orar
uns pelos outros. Quando souberem de alguém que está precisando de oração, orem por essa pessoa.
Não sejam egoístas, pensando que não têm nada a ver com o problema dos outros. Ajam com fé e
amor. Mesmo a mais pequenina das crianças pode orar com fé por outra pessoa e ver um milagre
acontecer. Experimentem orar por suas famílias, amigos, pastores, professores, vizinhos, e até por
aqueles que não gostam de vocês. A oração de um justo é poderosa para transformar vidas. Quero que
cada um pense em alguém que está precisando da sua oração. Agora, fechem os olhos e orem a Deus
em favor dessas pessoas.
(Professor, não se esqueça de fazer o apelo e de falar que em 31 de outubro comemoramos o dia da Reforma Protestante, não o Halloween).
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ATIVIDADE: Pinte as figuras, recorte-as nas linhas pontilhadas e depois as cole em seus devidos lugares.

Imagem retirada do site:
<http://tiahelprecursos.blogspot.com/2014/02/ensinando-crianca-orar.html>

