
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 12 de fevereiro de 2020
Série: Oração – Suas orações têm sido respondidas? 

Mt. 6:7-8; II Cor. 12:8-9; Ef. 6:18; Fp 4:6

DINÂMICA\QUEBRA-GELO: Sinaleiro

COMO FAZER: Usando a caixa de papelão ou o papel sulfite confeccione um sinaleiro(semáforo). Faça uma dinâmica do
trânsito e use as cores para indicar o movimento e cada criança será um “carro”. (Retome no final essa ilustração) 

LOUVOR: “Leia a Bíblia e faça a oração”; “O telefone do céu é a oração” (todas essas canções têm no YouTube)

FALANDO A VERDADE: 

Estamos estudando em nossos encontros sobre a Oração. E hoje vamos aprender sobre as respostas de Deus às nossas orações.
Já pensou sobre isso? Muitas vezes nós oramos e queremos que Deus responda rapidamente, mas quando isso não acontece
pensamos que Deus não ouviu nossa oração, não é mesmo? Só que não é assim, devemos entender que existem maneiras
diferentes e respostas diferentes para os pedidos que fazemos ao nosso Deus.  Emy a garotinha da nossa história também
aprendeu sobre isso. Você quer saber?

Emy era uma linda menina de 3 aninhos de idade. Ela morava em algum lugar dos Estados Unidos, em frente ao mar. Sua
família era cristã. Eles iam todos os domingos à igreja e faziam cultos domésticos… Emy era muito feliz! Ela amava sua família;
sua mãe, seus irmãos e admirava os olhos azuis de seu pai.

Todos na casa de Emy tinham olhos azuis. Todos… Menos Emy! O sonho de Emy era ter olhos azuis como o mar… Ah! Como
Emy desejava isso!

Um dia, na escola dominical, ouviu a “tia” dizer: “Deus Responde a todas as orações!” Emy passou o dia todo pensando nisso…
À noite, na hora de dormir, ajoelhou ao lado da sua cama e orou: “Papai do Céu, muito obrigado porque você criou o mar que é
tão bonito! Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela minha vida! Gosto muito de todas as coisas que você fez e
faz, mas… gostaria de pedir… por favor… quando eu acordar amanhã, quero ter olhos azuis como os da mamãe! Em nome de
Jesus, amém”.

Ela teve fé. A fé pura e verdadeira de uma criança. E, ao acordar, no dia seguinte, correu para o espelho. Olhou… e qual era a cor
de seus olhos?… Continuavam Castanhos! Por que Deus não ouviu Emy? Por que não atendeu ao seu pedido? Isso teria
fortalecido sua fé?

Bem… naquele dia, Emy aprendeu que NÃO também era resposta! A menininha agradeceu a Deus do mesmo modo… mas… não
entendia… só confiava.

Anos depois, Emy foi ser missionária na Índia. Ela “comprava crianças para Deus” (as crianças eram vendidas por suas famílias
– que passavam fome – para serem sacrificadas no templo, e Emy as “comprava” para libertá-las desse sacrifício).

Mas, para poder entrar nos “templos” da Índia, sem ser reconhecida como estrangeira, precisou se disfarçar de indiana: passou
pó de café na pele, cobriu os cabelos, vestiu-se como as mulheres do local e entrava livremente nos locais de venda de crianças.

Emy podia caminhar tranquila em todo “mercado infantil”, pois aparentava ser uma indiana. Um dia, uma amiga missionária
olhou para ela disfarçada e disse:“Puxa, Emy! Você já pensou como você faria para se disfarçar se tivesse olhos claros como os
de todos da sua família? Que Deus inteligente nós servimos… Ele lhe deu olhos bem escuros, pois sabia que isso seria essencial
para a missão que lhe confiaria depois!!!”

Essa amiga não sabia o quanto Emy havia chorado na infância por não ter olhos azuis… Mas Emy pôde, enfim, entender o
porquê daquele NÃO de Deus há tantos anos!

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM

Vocês  já  observaram  as  cores  do  sinaleiro  ou  semáforo?  Quantas  são?  O  que  cada  uma  quer  dizer?  (deixe  as  crianças
participarem). Sabia que as cores do sinal também podem representar as respostas das nossas orações? Qual seria a cor que
representa a resposta da oração de Emy? A vermelha, isso mesmo! Quando você pede à mamãe algo ela sempre diz sim? (deixe
a crianças participarem) Então, Deus também responde de 3 maneiras nossas orações. Sabe quais são? Olhe para o semáforo.
As respostas podem ser: sim (cor verde), não (cor vermelha) e espere um pouco (cor laranjada).

De qualquer forma o que você precisa compreender é que Deus sempre responde as nossas orações. Talvez, não da maneira que
queremos, mas temos que acreditar que é a melhor resposta, pois Deus sabe o que é melhor pra nós. Não fique triste quando
receber um “não” ou ter de “esperar” um pouco. Saiba que Deus conhece tudo o que precisamos e o que Ele te responder será
sempre o melhor, mesmo que você não entenda no momento, confie no Senhor! E ore sempre, ore sem cessar.

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.
 

 DEUS SEMPRE RESPONDE AS ORAÇÕES!!!!

NÃO

ESPERE

SIM 


