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O QUE É ORAÇÃO – João 16:23

DINÂMICA\QUEBRA-GELO: A chave certa

COMO FAZER: Leve um molho com diversas chaves em que somente uma é a certa. Chame as crianças para tentarem
abrir a porta do local que estiverem. Deixe que eles se divirtam durante as tentativas. Se preferir, chame um por um. Após
acertarem comente sobre a importância de usarmos a chave certa para abrirmos as portas que precisamos. (Retome no
final essa ilustração)

LOUVOR: 
• Leia a Bíblia e (faça uma oração)3X Leia a bíblia e faça uma oração (se quiser crescer) 3x; Leia a Bíblia e faça

uma oração se quiser crescer. Quem não ora e (a Bíblia não lê) 3x Quem não ora e a Bíblia não lê (Diminuirá) 3x
Quem não ora e a Bíblia não lê diminuirá.

• Faze oração bem cedinho, Ao meio dia, assim, também. Faze oração à noitinha, Que é Deus que te mantém. Já
de manhã Deus escuta, Ao meio dia, assim, também. Mesmo te vê à noitinha, De tudo e mantém. Já de manhã
Deus responde, Ao meio dia, assim, também. Faze oração à noitinha Que é Deus que te mantém. 

• Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama, e me
compreende. Minha oração. Sempre atende.

FALANDO A VERDADE: 
Quanto tempo você gasta para conversar com um amigo seu? E com sua mamãe ou papai? O Senhor nosso Deus, é a
pessoa mais importante que um amigo, ou que a mamãe ou o papai, você sabia? E quanto tempo do seu dia você gasta
falando com Ele?

Falar com Deus é orar, e orar é conversar com Deus. Na Bíblia, a Palavra de Deus, temos o exemplo de muitas pessoas que
conversavam direto com Deus, mas as primeiras pessoas que conversaram todos os dias com Deus foram Adão e Eva.
Todos os dias, Deus os visitava no finalzinho do dia e ali eles ficavam um bom tempo conversando, frente a frente. Era
maravilhoso  poder  ter  essa  comunhão  com  Deus,  porém,  infelizmente,  Adão  e  Eva  desobedeceram  a  Deus  ao
transgredirem a ordem que Deus lhes havia dado, e após isso perderam a comunhão e a comunicação que tinham com
Deus (se achar necessário fale sobre o que Adão e Eva fizeram) Gênesis 3:8. Após o pecado ter vindo ao mundo, por meio
do ato de rebeldia de Adão e Eva, Deus já não conversava mais com o homem face a face, era necessário que houvesse
sacrifícios de animais e ofertas de manjares para que Deus ouvisse a oração das pessoas. 

Todavia, Deus, em sua imensa bondade, enviou Jesus para que através do seu sacrifício pudesse restaurar a comunhão e
comunicação com o homem. Jesus é o nosso mediador para falar com Deus. I Timóteo 2:5 “Pois existe um só Deus e uma
só pessoa que une Deus com os seres humanos – Jesus Cristo”.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM
Em muitas religiões as pessoas oram a santos, entidades, objetos e até mesmo para algum elemento da natureza, sol,
árvores, estrelas etc. Na Palavra de Deus, a Bíblia, somos ensinados que devemos orar somente a Jesus e mais ninguém.
Você não deve orar em nome de nenhum santo ou pedir algo para nenhuma entidade, pois eles não podem ouvir e nem
fazer algo por você. Só Jesus tem todo o poder no céu, na terra e no inferno, por isso, somente Ele é o mediador entre Deus
e as pessoas. Só Ele pode fazer com que nossas orações cheguem até Deus. Por isso, quando você for conversar com Deus,
ore em “nome de Jesus”, pois unicamente Ele pode nos representar diante de Deus. 

Lembre o seguinte: Quando tentamos abrir a porta, pegamos qualquer chave, foi possível abri-la? Claro que não, certo?
Somente  ao  pegarmos  a  chave  certa  é  que  abrimos  a  porta.  A  porta  representa  nossos  pedidos  de  oração,  nossas
necessidades, angústias e problemas, e a chave certa é a oração. Quando usamos a chave certa podemos abrir a porta,
quando oramos, falamos com o Pai, também nos é aberto os tesouros dos céus e assim podemos receber das mãos de Deus
aquilo que precisamos. Não importa o tamanho da porta, ou seja, não importa o tamanho do seu problema, use a chave da
oração “em nome de Jesus”  e Deus o ouvirá. I Tessalonicenses 5:17; Tiago 5:13

Não se preocupe em falar palavras bonitas, ou ter que orar como o pastor ou a professora, pois Deus conhece tudo o que
você irá dizer. Apenas, feche os olhinhos, para que nada tire a sua atenção, e converse de coração com Deus, Ele irá receber
a sua oração. 

Vamos orar? (Professor pergunte às crianças se elas têm algum pedido de oração. Ore pelos pedidos). 

Superintendência da Criança Sede
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ATIVIDADE  (O objetivo da atividade é a fixação do ensino)
Elenque com as crianças 3 motivos de oração, escreva no interior da mão, para que possam orar durante a semana.
 

 


