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Série: Oração – E se não orarmos? 

Samuel 24; 1 Reis 12:8

DINÂMICA\QUEBRA-GELO: Siga! COMO FAZER: Coloque uma venda nos olhos de uma criança e peça às
outras para dar a direção a ela. Coloque um alvo de chegada ou algum objeto que ela precisa pegar, com os olhos
vendados. Deixe que os outros falem ao mesmo tempo. Em seguida, somente o professor é quem dá a direção.
Faça com alguns a mesma brincadeira. Depois, faça a reflexão quanto ao conselho que não ficou confuso. E diga
que sempre devemos buscar os conselhos de Deus e não de qualquer pessoa. E que para isso é preciso orar e ler a
Bíblia.

LOUVOR:  “Leia a Bíblia e faça a oração”; “É bom, é muito bom, é muito ter Jesus no coração” (todas essas
canções estão no YouTube)

FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: algumas peças de roupa velhas e rasgadas, pão mofado; pinte a
atividade e utilize também como recurso da história)

Estamos estudando em nossos encontros sobre a Oração. E hoje vamos aprender sobre o que acontece quando
deixamos de orar. Você já pensou nisso? Será que isso acontece: há pessoas ou crianças que deixam de orar?
(permita participação)

Na  Bíblia,  a  Palavra  de  Deus,  temos  exemplos  de  muitas  pessoas  que,  antes  de  tomar  qualquer  decisão
importante, oravam ao Senhor para saber qual a Sua vontade. Mas você sabia que também há na Bíblia, histórias
de pessoas que tomaram decisões sem orar, ou consultar ao Senhor? Foi o caso de Josué (Josué 9). Josué foi um
homem muito temente a Deus, ele foi escolhido para ficar no lugar de Moisés e conduzir o povo de Israel na
conquista  da  terra  prometida  por  Deus.  Deus  ordenou  a  Israel  para  destruir  todos  os  povos  das  terras
conquistadas e que não era pra fazer aliança (acordo) com ninguém. Todos os povos das terras que Israel lutaria
para estabelecer seu território estavam temerosos e muito aflitos, pois sabiam que o Deus de Israel era muito
poderoso e que eles não conseguiriam vencê-los. Os moradores de Gibeão tiveram então uma ideia: enganar os
líderes de Israel e tentar fazer um acordo com eles. Sabe como foi tudo isso? Eles vestiram roupas bem velhas,
sujas e estragadas e separaram uns pães e outras comidas já cheios de mofo. Então foram até Josué, o líder do
povo de Israel, (mostre a gravura da atividade) e disseram que vieram de muito, muito longe e queriam fazer
aliança com eles, pois sabiam que Deus era com eles e o que tinha acontecido na saída do Egito. Em seguida,
mostraram  suas  roupas  já  estragadas  e  os  pães  embolorados  (apresente  os  recursos)  para  provar  que  isso
aconteceu devido ao muito tempo de viagem que gastaram para chegar até eles.  Contudo,  era um povo que
morava perto de Israel, só que eles não sabiam. O que vocês acham que Josué fez? Josué e os homens de Israel
que estavam com ele, acreditaram naqueles homens, e sem orar antes ao Senhor para saber se Deus aprovaria
aquele acordo, Josué acabou fazendo paz com eles, jurando que lhes protegeria. Depois de três dias souberam
que foram enganados por aqueles homens, já que eram seus vizinhos e moravam no meio deles. Isso, mais tarde,
causou grandes problemas para Israel, tiveram até que guerrear sem necessidade só para proteger os gibeonitas,
pois haviam jurado e agora não podiam descumprir o juramento (Josué 10).

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM

Sabe  crianças,  toda  decisão  que  tomamos  sem  orar  ao  Senhor  acaba  dando  errado.  Por  isso,  em  todos  os
momentos da nossa vida precisamos saber se estamos agindo de acordo com a Vontade de Deus, e para sabermos
é preciso orar, falar com Deus, consultá-lo, Ele por sua vez, trará paz ao seu coração e o Seu Espírito Santo guiará
os seus pensamentos para que você ande na vontade dEle.

Então na hora de fazer a prova na escola,  quando for se aproximar de algum amigo,  quando for falar  algo
importante com alguém, quando for buscar conselhos, lembre-se sempre de orar ao Senhor, não tome nenhuma
atitude ou decisão sem antes saber qual é a Vontade de Deus. Muitas respostas já estão na Bíblia, Sua Palavra,
por isso é importante que você também leia sempre a Bíblia, todos os dias reserve um tempo para orar e ler a
Bíblia, assim você não será enganado por ninguém e nem fará algo que depois venha se arrepender mais tarde.
Deus também usa pessoas piedosas para nos orientar a fazer Sua vontade, que são nossos pais, nossos pastores e
os professores da igreja. Você também pode procurá-los sempre que precisar pois eles foram escolhidos por Deus
para nos ajudar.
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ATIVIDADE (O objetivo da atividade é a fixação do ensino)

Josué e os gibeonitas 


