
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 27 de novembro de 2019
SÉRIE: O livro de Tiago

“A oração que move o coração de Deus”
Tiago 4:3, Neemias 1

DINÂMICA/QUEBRA-GELO:  Mostre  uma  gravura  de  crianças  orando  e  depois  conte  uma
experiência que você teve com um pedido de oração. Finalize explicando que Jesus nos manda orar
sem desanimar (Aproveite e explique porquê fechamos os olhos e ajoelhamos para orar).

LOUVOR: O  poder  da  criança  que  ora  (Fama  Kid’s);  Jesus  nos  manda  orar,  e  sem  desanimar
(Youtube)

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Visual da história de Neemias (só o início), tiras grandes
escritas: ADORAR; CONFESSAR; PEDIR, AGRADECER. 

FALANDO  A VERDADE: Nesse  mês  estamos  estudando  o  livro  de  Tiago,  aprendemos  muitos
ensinamentos práticos para a nossa vida que nos ajudarão a viver bem e agradando a Deus. Hoje
iremos aprender algo que muitas crianças têm dúvida, mas antes quero lhes fazer algumas perguntas:
Você já orou e o seu pedido se realizou? Ou você já orou e seu pedido não foi atendido? Você sabe como
orar? Sabe quando você vai orar e seu pedido será atendido? Será que Deus sempre atende nossas
orações? Vamos ler em Tiago 4:3 “ Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos
deleites”. Sabe crianças neste versículo, Tiago nos ensina que muitas vezes oramos e não recebemos
porque pedimos mal, pedimos pensando somente em nós ou pedimos algo que não agrada a Deus. Por
isso iremos aprender como falar com Deus, como orar, e para isso vou lhe contar a história de um
homem chamado Neemias. (Utilize o visual da história de Neemias) Neemias era um servo de Deus,
homem que amava a Deus e obedecia aos seus mandamentos. Ele tinha um trabalho muito especial –
era copeiro do rei Artaxerxes (uma profissão de muita confiança). Mas Neemias era judeu, ele tinha
nascido em Jerusalém, e estava vivendo em outro país pois o seu povo havia sido escravizado. Naquele
tempo alguns judeus haviam escapado e outros haviam sido liberados para morar em sua terra, Judá.
Neemias, estava no palácio quando recebeu a visita de seu irmão Hanani que veio lhe contar sobre
como estava a situação de seu povo lá em Jerusalém. As notícias eram muito tristes e ruins, pois as
pessoas estavam vivendo em grande miséria e desprezo e os muros da cidade, que davam proteção ao
povo, estavam destruídos (Neemias 1: 3). Neemias ficou muito triste com aquela notícia e foi orar ao
Senhor. Hoje iremos aprender com a oração de Neemias. Leia Neemias 1: 5, Neemias antes de tudo
adorou, exaltou ao Senhor, reconhecendo a Sua grandeza; Leia Neemias 1:6,7, depois ele reconhece
que é  um pecador  ,  não está ali  para exigir  algo de  Deus,  nem colocar  o  Senhor na parede,  pelo
contrário,  ele  se  confessa  um  pecador;  Leia  Neemias  1:8,9,  Neemias  demonstra  que  conhecia  as
promessas do Senhor, ele conhecia a Palavra de Deus e baseou essa parte da sua oração numa aliança
com Deus; Leia Neemias 1:10 e 11 ele faz o seu pedido a Deus e segue perseverante, crendo que Deus o
ouvirá. Ainda há outras partes na história de Neemias, porém iremos focar em sua oração.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças diante do que vimos podemos tirar muitas lições
da forma como Neemias orou (vá apresentando as tiras conforme for falando): Primeiro, não podemos
orar como se estivéssemos falando com qualquer pessoa, também devemos lembrar que antes de pedir
devemos adorar, louvar ao Senhor e agradecer-lhe pelas suas bênçãos em nossas vidas; ainda, devemos
sempre lembrar que somos falhos e pecadores e confessar nossos pecados para sermos perdoados;
nosso pedido deve ser feito pensando em ajudar ou ser benção para os outros, e, por fim, não devemos
orar só uma vez e achar que já está tudo bem, devemos ser persistentes e orar sempre. Pensando nessa
forma de orar será bem mais fácil para você falar com Deus. Não existe um modelo de oração perfeito,
o que existe é você estar com o coração sincero diante de Deus e lembrar-se dessas recomendações
quando for orar ao Senhor. Se você entendeu repita comigo e explique o que significa cada palavra das
tiras que mostrarei. Ao final, reforce, que quanto mais oramos mais nos sentimos perto de Deus e
aprendemos a falar com Ele. (Ensine também que a criança deve orar em vários momentos do seu dia:
ao acordar, antes das refeições, antes de dormir). Agora que você aprendeu a falar com o Senhor quero
desafiá-lo a orar sozinho, vamos lá?!

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência  da Criança AD Sede
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ATIVIDADE
1- Circule e pinte a ilustração que mostra o que Neemias fazia no palácio.

2- Hoje aprendemos como devemos orar, agora chegou a sua vez de colocar em prática o que aprendeu. 
Pinte e recorte a roda de oração. Nela tem os passos que irão te ajudar a orar. (Se possível cole em um 
papel mais grosso) 


