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Orientação para líderes de crianças 

 Seu estilo de vida é o maior exemplo que você pode deixar para suas crianças. 

 Seu tempo diário com Deus, sua busca e intensidade irão fazer toda a diferença em 

suas ministrações. 

 Nunca deixe para estudar a lição na última hora, ela deve ser lida uma semana antes, 

afim de que a verdade ali inserida torne-se realidade para você. 

 Conheça suas crianças. Procure visitá-las para saber a realidade de cada uma. 

 Ore por elas, para que mudanças aconteçam em suas vidas. Ore para que toda a 

oposição das trevas seja quebrada em nome de Jesus Cristo. 

 Não esqueça que cada encontro é uma oportunidade para o Espírito 

Santo trabalhar no coração das crianças. 

 Não considere seus alunos como seu legado espiritual, pois Jesus 

disse a Pedro: “apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21:16 b). Trabalhe 

para no sentido de imprimir o caráter de Cristo nelas. 

 Encerre cada reunião compartilhando um lanche. Não precisa ser algo 

complicado, o objetivo é terem um momento de comunhão. 

 Faça cópias das atividades das lições de acordo com o número de participantes. 

 Não esqueça que as células de crianças acontecem simultaneamente a dos adultos, 

com crianças de todas as idades. Assim, procure atender a todas com sabedoria 
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Introdução: 

Vivemos dias em que as pessoas pouco conversam umas com as outras. É possível viver em uma 

mesma casa e passar o dia todo sem conversar. 

Orar é falar com Deus, e nossa intenção é estimular as crianças a conversar com aquele que 

dedica todo o tempo e interesse naquilo que elas têm para falar. 

O objetivo desta apostila AVENTURAS NA ORAÇÃO, é fazer que, ao conhecerem homens e mulheres 

de oração, percebam que são ouvidos por Deus e que através desta conversa com ele 

desvendarão mistérios, conquistarão promessas, viverão milagres e experimentarão o mover do 

Espírito Santo de Deus em suas vidas. 

 

Lição 1 - A Oração e a Promessa de Ana 

Princípio: 

Quando fazemos uma promessa ao Senhor em oração, devemos cumpri-la. 

Versículo: 

Quando fizerdes alguma promessa a Deus, não tardes em cumpri-la. (Eclesiastes 5:4a) 

Quebra-gelo: 

Prometer para as crianças que se tiverem bom comportamento, irão ganhar um presente no final 

da aula. 

Perguntar se alguns deles já passaram pela experiência de alguém prometer-lhe algo e não 

cumprir. E qual a sensação que tiveram. 

Moral: Da mesma maneira que não gostamos de promessas esquecidas, Deus também não se 

agrada. 

Observação: No final da aula não se esquecer de dar o presente prometido. Sugestão de presente: 

balão, bexiga, doce, bala, adesivos, lápis etc. 

História do Dia: 

I Samuel 1:9-18 

Ana era uma mulher que não podia ter filhos. A maioria das mulheres sonha desde menina em ter 

filhos e o presente que sempre ganham de seus pais é uma boneca. 

Há em toda mulher um instinto, um desejo de ser mãe, foi Deus quem colocou este sonho em 

seus corações. 

A história que vamos contar hoje é sobre este sonho, sendo colocado diante de Deus. Ana era 

casada e queria tanto um filho, que antes de entrar no templo para orar, não comeu e chorou 

muito. 

Naquele tempo as pessoas não iam ao templo todas as semanas, também não se reuniam nas 

casas para estudar a Bíblia e orar, tudo era mais difícil, as pessoas tinham que viajar muito para 

à casa de Deus, e o faziam uma vez por ano. 

Ana orou no templo com tanta expressão, chorou abundantemente e liberou de seus lábios uma 

promessa ao Senhor: de entregar este filho que tanto queria ao Senhor todos os dias de sua vida. 

Quando oramos, devemos nos colocar diante de Deus, como Ana fez, abrir o nosso coração e dizer 

tudo o que sentimos. 
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O sacerdote Eli, que estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo, viu a oração de Ana 

e achou que ela estivesse embriagada. Até chegou a perguntar como ela tinha coragem de estar 

ali daquele jeito.  Assim como Eli, muitos podem não entender, se você ao orar chorar diante de 

Deus a sua necessidade, mas não fique magoado. Ana não ficou, mas abriu seu coração para o 

sacerdote e contou-lhe a necessidade pela qual estava orando. 

Quando somos verdadeiros e puros, Deus nos honra e concede a nossa petição. Este mesmo 

homem que fez um julgamento errado de Ana, liberou para ela uma palavra de bênção: “Vai-te em 

paz e o Deus de Israel te concederá a petição que fizeste”. 

Ana saiu aliviada do templo. Quando entregamos ao Senhor tudo o que nos entristece e oprime, 

ficamos mais leves. 

Jesus falou: “Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei”. 

(Mateus 11:28) 

Naquele momento de aflição, Ana fez uma promessa a Deus, e a Bíblia nos conta que ela alcançou 

o pedido que fez. Deus lhe concedeu o filho que pedira, e ela por sua vez, o trouxe para a casa de 

Deus, para morar junto ao sacerdote Eli, logo depois que parou de amamentá-lo. 

Ana cumpriu o que prometeu e Deus se alegrou com ela e lhe concedeu mais três filhos e duas 

filhas (I Samuel 2:18-21). 

No dia em que trouxe o filho para a casa de Deus em cumprimento da sua promessa, Ana orou 

novamente, só que agora com grande alegria e gratidão ao Senhor. 

Aplicando a Palavra: 

 Todos nós temos dificuldades e necessidades para colocar diante de Deus, como: um parente 

não convertido; um problema de enfermidade ou de desemprego em casa, uma fraqueza que 

nos domina, falta de amor com os outros... 

 Devemos fazer como Ana, levar isto até Deus com súplicas e orações cheias de fé. 

 Se fizermos a Deus alguma promessa, devemos cumpri-la, assim que possível. 

 Temos facilidade em pedir, mas muitas vezes esquecemos de agradecer. 

Acerto: 

 Você entrega suas necessidades a Deus em oração? 

 Você ora de uma maneira que consiga se derramar na presença de Deus, conta tudo para 

ele? 

 Agradece quando recebe a resposta de sua oração? 

 Vamos orar? 

Convidá-las a orar como Ana orou, colocando os seus sentimentos diante de Deus. Permitir 

que as crianças façam seus pedidos. 
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Lição 2 - Salomão pede a Deus sabedoria 

 

Princípio: 

Saber pedir. 

Versículo: 

“Dá, pois, a teu servo sabedoria”. I Reis 3:9 a. 

Quebra-gelo: 

Fazer a seguinte pergunta para as crianças: “ Se Jesus viesse aqui hoje em carne e osso e 

dissesse: 

“O que você quer que eu lhe dê”? 

O que você pediria? Deixar que todos façam os seus pedidos, o líder deve anotar tudo em uma 

lousa ou folha de maneira que todos vejam. E dizer que vamos ver se o pedido que fizeram se 

parece com o de Salomão.  

História do Dia: 

I Reis 3:3-15 

Podemos falar com Deus em todos os lugares e em todo o tempo, de manhã ao levantar, na hora 

do café, do almoço, ao deitar e até sonhando posso falar com o Senhor. Salomão foi alguém que 

teve esta maravilhosa experiência de falar com Deus em um sonho. Você gostaria de falar com 

Deus desta maneira? 

Mas, preste atenção na maneira como Salomão foi dormir para ter esta experiência. 

1º  Ele amava ao Senhor; 

2º Obedecia aos conselhos de seu pai; 

3º  Na noite em que teve esse sonho havia oferecido sacrifícios como oferta ao Senhor, isto nos 

mostra que ele estava muito próximo e sensível a Deus para ouvi-lo. 

Sabe por que era oferecido sacrifício naquela época? Jesus ainda não havia vindo e o pecado do 

povo para ser perdoado por Deus, precisava da morte de animais, para que o sangue ali 

derramado fosse oferecido em troca de seus pecados. Aquele sangue derramado representava a 

morte do pecador arrependido, este era então perdoado e recebia uma nova chance para 

continuar amigo de Deus e viver obedecendo. 

Isto significa que Salomão ao dormir naquela noite estava limpo, perdoado diante de Deus. 

Naquela noite, foi surpreendido por Deus falando com ele. Sabe o que Deus falou com ele? “Pede-

me o que queres que eu te dê”. 

Deus se agradou muito do pedido de Salomão, pois poderia ter pedido tantas coisas, como: vida 

longa, riquezas ou a morte de inimigos. O Senhor lhe deu a inteligência e sabedoria que ninguém, 

nem antes nem depois de Salomão alcançou e juntamente, deu-lhe também riquezas e glória 

como não deu a nenhum outro rei. Ainda prometeu prolongar os seus dias, se continuasse a 

guardar a sua palavra. 

Que oportunidade incrível de poder pedir o que quisesse, podia ter pedido tantas coisas, mas o 

que pediu afinal? Pediu sabedoria para governar o povo, para saber discernir entre o bem e o mal. 

E fez isto de maneira humilde, dizendo ser apenas uma criança, alguém imaturo para assumir tal 

responsabilidade. 
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Quando Salomão despertou e percebeu que Deus falava com ele em sonho, se alegrou muito e 

ofereceu holocaustos, apresentou ofertas e deu um banquete a todos os oficiais para celebrar sua 

grande experiência com Deus. 

Aplicando a Palavra: 

 Todos nós gostaríamos de falar com Deus em sonhos. Se quisermos passar por uma 

experiência assim, temos que agir como Salomão. 

 1º Amar o Senhor, como ele amava. 

 2º Obedecer a palavra de Deus, como nossos pais nos ensinam. Se você não tem um pai 

cristão que lhe ensine a palavra de Deus, você tem pais espirituais: seu líder de célula, seu 

professor, seu pastor. 

 3º Pedir perdão dos seus pecados a Deus sempre, para estar limpo diante dele, pois o pecado 

nos afasta de Deus. (Isaías 59: 1-2) 

 4º Saber o que pedir quando falar com o Senhor. 

Acerto: 

 Você tem demonstrado a Deus o quanto o ama? 

 Tem obedecido a palavra que tem recebido dos pais naturais e espirituais? 

 Tem confessado seus pecados, um a um ao Senhor? 

 Vamos orar? 

Este é o momento em que você líder poderá levar crianças ainda imaturas a pedir a Deus 

“sabedoria” e discernimento do bem e do mal. 

Recorde com elas os pedidos que fizeram ao Senhor no início da reunião e convide-as a trocar 

o pedido para sabedoria e discernimento do bem e do mal. 
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Lição 3 - Elias Ora por Samaria 

 

Princípio: 

Você que crê, é o agente de Deus para o milagre acontecer. 

Versículo: 

“A sétima vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do 

homem”. I Reis 18:44 a. 

Quebra gelo: 

Brinque com as crianças dizendo o seguinte: “Eu tenho algo muito especial para mostrar para 

vocês, quero que fechem os olhos e quando eu mandar abrir lhes mostrarei!” Não podem fazer 

barulho ou ruído algum, somente obedecer. 

Peça para que abram os olhos pela primeira vez e diga que ainda não é hora de mostrar, devem 

fechar os olhos novamente, o líder deve fazer isto por seis vezes e somente na sétima mostrará 

uma pequena nuvem (confeccionada em cartolina ou e.v.a) em suas mãos. 

Moral: Hoje vamos aprender sobre um homem que andou com Deus e que tinha muita fé. O que 

é fé? É crer, e continuar acreditando, mesmo sem ver nada. 

Termine dizendo: “Vocês confiaram que eu iria lhes mostrar algo? Vocês tiveram fé e é assim que 

devemos orar a Deus, crendo que ele irá nos responder”. 

História do Dia: 

(II Reis 18: 41-46) 

 Elias era um homem de fé e o grande segredo de sua fé era andar com Deus. 

Quando andamos com muito com alguém, passamos a conhecer e confiar nesta pessoa. 

Ele não pediu chuva por vontade própria, mas pela vontade de Deus e obedecendo a sua palavra, 

veja: “Algum tempo depois, no terceiro ano da seca o Senhor disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei 

Acabe, pois eu vou mandar chover”. (II Reis 18:1) 

Quando Elias foi falar com o rei Acabe, ele o tranquilizou, mesmo diante da situação de grande 

fome em Samaria, dizendo ao rei: “Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante 

chuva”. 

Mas enquanto Acabe subiu a comer e beber, o homem de Deus subiu ao topo do monte Carmelo 

para orar. E qual foi a posição que ficou para orar? (Fique na posição que Elias ficou, de joelhos 

com a cabeça entre as pernas! Peça para que as crianças também fiquem na mesma posição). 

Sabe o que significa esta posição? Humildade e dependência. 

Deus já havia falado que mandaria chuva, Elias poderia se orgulhar por saber disso, mas ele sabia 

que Deus tinha o tempo certo para cumprir a sua palavra. 

Elias andava junto com um discípulo, um amigo, alguém a quem ensinava tudo o que sabia a 

respeito de Deus. 

Enquanto Elias orava, pedia para que seu discípulo olhasse para o lado do mar para ver se algo 

estava acontecendo no céu, ele voltando dizia que não via nada de diferente e isto ocorreu por 

seis vezes, e eis que na sétima vez ele viu uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um 

homem (volte a mostrar a nuvenzinha para as crianças). 
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Ao ver este pequeno sinal do céu, Elias creu e começou a agir, pedindo para que Acabe descesse 

rápido, pois a chuva viria imediatamente e foi o que aconteceu, a chuva veio e o poder de Deus 

se manifestou aos homens. 

E sabe de uma coisa muito legal também? Para que apenas Deus fosse glorificado pela vinda da 

chuva, a Bíblia nos conta que a mão do Senhor estava com Elias e fez com que corresse tão rápido 

que chegou na cidade antes que Acabe, que vinha com carro de cavalos! 

Aplicando a Palavra: 

 Você tem visto alguém passar uma grande dificuldade? Ore a Deus e espere ele falar com 

você, como fez com Elias. 

 Como Deus pode falar hoje com você? Através de sua palavra, a Bíblia e da oração. 

 Vá até a pessoa que precisa de oração e a tranquilize com a palavra de Deus. Exemplo: A 

mamãe ou o seu papai está passando dias difíceis, como desemprego, separação ou 

tristeza. Seu irmão está com medo do escuro.  Seus amigos não param de brigar na escola. 

 Em Isaías 43:1b, diz: “Não tenha medo, pois eu o salvarei; eu o chamei pelo seu nome, e 

você é meu”. Quando você deve parar de orar? Assim que ver um sinal de Deus, alguma 

mudança. 

Acerto: 

 Você lê a Bíblia diariamente? Saiba que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Se você não 

sabe ler, peça para que alguém leia para você. 

 Você tem orado com fé por aqueles que precisam? 

 Vamos orar? 

Este é o momento de levar as crianças a orar de joelhos, com o rosto em terra, colocando 

toda a fé e dependência no Senhor, orando pelas pessoas que conhecem e necessitam 

de um milagre. 
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Lição 4 - A Oração de Ezequias 

  

Princípio:  

A oração de um coração aflito pode mudar a vontade de Deus. 

Versículo: “Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão”. (Salmos 50:15) 

Quebra-gelo: 

Você já recebeu uma notícia de alguém que te deixou muito triste? 

Hoje vamos lembrar de dias tristes que Deus transformou em dias felizes. 

1.Ana era estéril, mas depois foi mãe de 6 filhos. 

2. Os homens mataram Jesus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. 

3. O bebê de Davi morreu, mas logo Deus lhe deu outro filho. 

4. Pedro teve medo e negou Jesus 3 vezes, mas depois foi muito usado por Deus. 

5. A mãe de Moisés teve que colocá-lo num cesto no Rio Nilo, mas logo depois teve seu filho de 

volta e pode criá-lo em sua casa. 

Moral: Dias difíceis acontecem e chegam para todos nós. O que não podemos esquecer é que 

temos um Deus que nos ama e que pode trazer dias felizes para nossas vidas outra vez. 

História do dia: 

II Reis 20: 1-11 

Hoje vamos aprender com a vida do rei Ezequias, que ficou doente e recebeu a visita de um 

profeta, homem de Deus chamado Isaías, que lhe trouxe o seguinte recado: Ele deveria se 

preparar pois iria morrer. 

Sugestão: dramatizar esta cena, usando bonecos ou garrafas pequenas, colheres, palitos, 

sapatos... Ezequias deverá estar deitado e, o profeta, Isaías em pé ao seu lado. 

Quando o rei recebeu a notícia, virou-se para a parede (virar o boneco deitado de costas para o 

profeta). Este foi o momento da oração de Ezequias, que mudou o coração de Deus. 

Qual foi a sua oração? Pediu que o Senhor se lembrasse da vida de obediência que ele teve e 

chorou muitíssimo. 

Isaías saiu do quarto (levar o boneco representando Isaías para longe de Ezequias que deve 

continuar deitado) e quando ainda não havia saído da cidade, Deus falou com ele novamente 

(parar o boneco para ouvir). Deus disse: volte e diga a Ezequias: “Ouvi a tua oração e as tuas 

lágrimas. E eis que te curarei, ao terceiro dia, subirás a casa do Senhor, disse mais, acrescentarei 

quinze anos aos teus dias e livrarei tanto você, como toda a cidade do rei da Assíria”. (Leve o 

boneco que representa Isaías de volta ao rei Ezequias, que deve continuar deitado). 

Isaías voltou ao rei e contou tudo o que o Senhor lhe dissera. Pediu também que colocasse uma 

pasta de figo sobre a úlcera do rei. Assim fizeram e ele sarou. 

Ezequias quis saber qual o sinal que Deus mandaria para ter certeza de que estava curado e Isaías 

pediu-lhe que escolhesse entre o relógio do sol adiantar ou atrasar. Ezequias escolheu o tempo 

retroceder, e retrocedeu cinco horas após a oração do profeta Isaías. 

Estas cinco horas são notadas até os dias de hoje quando os cientistas estudam o relógio do 

tempo, existe a falta destas cinco horas. Isso aconteceu não só para Ezequias ver o poder de Deus, 

mas para todos nós. 
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Aplicando a Palavra: 

 Saiba que todos estamos sujeitos a receber uma notícia ruim. 

 Não se esqueça de que no momento difícil você tem um Deus para pedir ajuda. Ore a Deus 

Pai em nome de Jesus. 

 Saiba que, Deus pode usar pessoas para falar conosco. 

 Deus pode utilizar qualquer recurso para nos curar, como usou de uma pasta de figos em 

Ezequias. 

Acerto: 

 Quando você recebe uma notícia triste, você ora a Deus ou sai chorando e reclamando? 

 Você trata bem as pessoas que Deus usa para falar com você? Seus pais, pastores, 

professores, líderes e amigos. 

 Ensine-as a colocar diante de Deus estas notícias, a esperar uma solução, crendo que Deus 

pode usar diversas formas para responder, e que é poderoso para fazer tudo, como vimos na 

história de Ezequias, curando-o e fazendo o tempo voltar cinco horas. 

 Vamos orar? 

Levar as crianças a orar pelas notícias tristes que ainda não foram resolvidas. E a pedir que o 

Espírito Santo as ajude nas horas difíceis, em nome de Jesus, Amém. 
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Lição 5 - A Oração de Jó 

 

Princípio: 

Quando passo por lutas, chego mais perto de Deus. 

Versículo: 

“Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos”. (Jó 

42:5) 

Quebra-gelo: 

Pergunte às crianças: - “Vocês acreditam que eu posso sujar esta água e tornar a limpá-la?” 

Realize a seguinte experiência para as crianças verem. Água mais Iodo dará água suja. Água suja 

mais água sanitária dará água limpa. 

OBS: A quantidade de iodo e de água sanitária deve ser a mesma, para que se anulem. 

Moral: Agora vocês acreditam? Antes vocês ouviram falar, mas agora vocês viram com seus 

próprios olhos. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Jó 42:1-6. 

Quando Jó fez esta oração a Deus, estava vivendo um momento muito especial com ele, um 

momento de intimidade. 

Nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, lemos que ele era um homem bom e honesto, temia a Deus e 

procurava não fazer nada que fosse errado: tinha sete filhos, três filhas, sete mil ovelhas, três mil 

camelos, mil bois, quinhentos jumentos e muitos servos, enfim, Jó era riquíssimo. 

Seus filhos eram bons amigos e faziam banquetes para se encontrar. Jó oferecia sacrifícios a Deus 

pedindo a purificação dos pecados dos filhos. 

Mas certo dia, satanás se apresentou a Deus, no céu, e o desafiou: dizendo que acabara de vir da 

Terra, da casa de Jó, e que era muito fácil ser bom e honesto com todas as riquezas que possuía, 

com a família maravilhosa que tinha! Para encurtar a história, Deus havia elogiado Jó, foi desafiado 

e permitiu que o inimigo toca-se em tudo que era de Jó. Mas no meio da calamidade, Jó orou 

assim: “Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja 

o nome do Senhor”. (Jó 1:21)  

Satanás ainda toca na sua saúde e ele fica coberto de feridas. Sua mulher fica indignada e diz 

para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Ele a repreende dizendo: “Recebemos as coisas boas de 

Deus e não receberemos as ruins?” Em toda esta situação, Jó não pecou contra Deus. 

Em meio a esta situação terrível, os amigos de Jó foram visitá-lo e o acusaram de pecador. 

Durante estes dias difíceis, Jó esteve todo o tempo falando e reclamando com Deus, refletindo e 

questionando todos os seus dias. Mas chegou à seguinte conclusão, orando assim: “Para ti nada 

é impossível! Sou ignorante e o Senhor é sábio. Falei de coisas que não compreendia. O senhor 

queria que eu o escutasse. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os 

meus próprios olhos, me arrependo de tudo o que disse.” (Jó 42:2-6) 

Deus aceitou a oração de Jó e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes e a última parte da vida 

de Jó foi mais abençoada que a primeira. 
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Aplicando a Palavra: 

 Eu posso passar por lutas e sofrimentos, nesta vida, em consequência dos meus pecados. 

São exemplos: ao desobedecer aos pais, posso trazer a morte mais cedo para mim (Êxodo 

20:42). 

Se eu tiver vícios, acabarei na miséria, se enganar os outros, serei enganado também, se eu 

mentir, não acreditarão no que falo, se eu for aproveitador, ninguém vai me querer por perto, 

se eu roubar, irei preso e ficarei parecido com os bandidos, se eu tiver ídolos, serei cego 

espiritualmente e sem nenhum esclarecimento sobre as coisas espirituais. Para todos estes 

exemplos, o caminho é o arrependimento em oração e a mudança de vida. 

 Mas posso enfrentar lutas sem ter pecado, como foi o caso de Jó. Ao passar por lutas desta 

maneira, devo levar tudo em oração diante de Deus. Para entender o que preciso aprender 

com esta dificuldade e sair dela como um vencedor, como Jesus venceu o mal com o bem, eu 

também posso. 

 Quando meus amigos me acusarem ou falarem palavras duras contra mim, não devo dar 

ouvidos. Devo atentar apenas ao que o Senhor me diz através da Bíblia e no meu coração pelo 

Espírito Santo. 

Acerto: 

 O que Deus diz a meu respeito? 

 Quando o dia está indo mal, briga na escola, aula chata...como você reage? Ora ou reclama? 

 Você já passou por problemas tão difíceis quanto Jó? Você julga os amigos que estão em 

dificuldade? 

 Vamos orar? 

Pai Santo, para ti nada é impossível! Nos ensina a escutar a tua voz e a entender o que o 

Senhor quer que aprendamos durante os momentos difíceis. Em nome de Jesus, não deixe o 

inimigo tocar nas nossas vidas nem na nossa família. Guarda-nos na proteção do teu nome. 

Amém. 
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Lição 6 - Neemias Ora por sua Terra, Jerusalém. 

 

Princípio:  

Meu país e meu povo precisam da minha oração. 

Versículo: “Então se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar seus 

pecados e orar a mim, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de 

novo”. 

Quebra-gelo: Gravar uma má notícia de um telejornal ou recortar de uma revista e mostrar 

para as crianças e deixar que comentem. 

Moral: As más notícias sobre o nosso país sempre chegam a nós pelos meios de comunicação. 

História do dia: 

(Neemias 1:1-11) 

Hoje vamos aprender com a vida de Neemias, um homem de Deus, que na época em que recebeu 

uma má notícia sobre a sua terra, estava distante dela, muito bem estabelecido num emprego de 

alta confiança, ele era copeiro do rei e morava no palácio. Mas no seu coração estava guardado 

um grande amor pela sua pátria. 

Você ama o Brasil? Se você nasceu aqui, esta é a sua pátria. 

Neemias amava Jerusalém. Quando recebeu a visita de seu irmão Hanani e outros homens, 

perguntou como estavam as coisas e recebeu uma notícia muito triste. 

Disseram-lhe que o povo de Israel estava vivendo em pobreza e aflição, que os muros da cidade 

estavam derrubados, correndo risco de invasão. 

Ao ouvir esta notícia; Neemias ficou muito triste e ficou chorando por alguns dias, não comeu nada 

e fez uma oração a Deus mais ou menos assim: 

- Primeiro adorou ao Senhor e reconheceu seu poder e amor infinito; 

- Reconheceu seus pecados e os pecados do seu povo. 

- Trouxe à lembrança as promessas que Deus havia feito ao seu povo, para que lhe obedecesse. 

- Pediu que Deus o enviasse para ir até o seu povo para ajudá-lo. 

 

Aplicando a Palavra:  

 Saiba que as demonstrações de amor pela nossa pátria e povo agradam o coração de Deus. 

Não devemos caçoar do presidente ou ficar falando mal, devemos fazer sempre o que Jesus 

faria, refletir sobre que tipo de pessoas queremos ser para deixar Deus feliz. 

 Quando acontecer conosco como foi com Neemias, e ouvirmos más notícias do nosso Brasil, 

devemos orar assim: 

 - Reconhecendo que só Deus pode mudar esta situação do país. Porque ele é poderoso e nos 

ama com amor eterno. 

 - Reconhecer que se estamos sofrendo como nação é porque não temos obedecido a Deus. 

Pedir perdão pela desobediência. 

 - Pedir que Deus  nos use para mudar a história, com fé e atitudes que Deus quer que 

tenhamos, que opere mudanças e maravilhas através de nós. 
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Acerto: 

 Você ouve muitas piadas sobre a presidente? 

 Você acha que está tudo perdido mesmo e que o Brasil é o pior lugar? 

 Você está disposto a mudar este tipo de conversa e começar a orar pelo seu país? 

 Você está disposto a ensinar os adultos a profetizar palavras de bênção sobre o Brasil? 

 Você está disposto a convidar as pessoas a orar para Deus mudar a história do nosso povo? 

 Vamos orar?  

- Pai Santo, sabemos que o teu amor por nós é um grande amor, amor eterno. O senhor é todo 

poderoso e pode fazer o que quiser.  

- Pedimos perdão pelos pecados do nosso povo, que desobedece ao Senhor e quer tirar sempre 

vantagem, assim os políticos também fazem e empobrecem nosso Brasil.  

- Muda nossa história Pai Santo, em nome de Jesus. Restaura a nossa nação. Tira toda corrupção 

e maldade. 

- Usa-nos para ajudar as pessoas e para mudar a maneira como as coisas são feitas, para tudo 

acontecer como o Senhor quer. Que sobre nós venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Em 

teu santo nome, amém. 
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Lição 7 -  A Oração de Jonas no Ventre do Peixe. 

 

Princípio: 

De Deus não posso me esconder. 

Versículo: 

A onde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? (Salmos 

139:7). 

Quebra-Gelo: 

Esconder um boneco (menino) e pedir que as crianças o encontrem. 

Ao ser encontrado conversar com as crianças sobre quando eles brincam de esconde-esconde, 

onde gostam de se esconder, se são encontradas com facilidade ou não. 

Com o boneco nas mãos, contar para as crianças que um dia um homem de Deus chamado Jonas, 

procurou fugir e se esconder da presença de Deus. 

Deus pediu para que ele fosse a uma cidade chamada Nínive e falasse para aquele povo que Ele 

estava muito triste, pois a maldade deles havia chegado aos seus ouvidos. 

Jonas, mais do que depressa se aprontou, mas, para fugir. Pagou e pegou um navio para ir para 

bem longe, achando que não seria encontrado pelo Senhor. 

(Líder, nesse momento você pode colocar o boneco dentro de um barco feito de dobradura). 

História do Dia: 

Cuidado crianças ao brincar de esconde-esconde com Deus, pois Jonas foi encontrado mais do 

que depressa por Deus, que para continuar a brincadeira que Jonas havia começado, o escondeu 

na barriga de um enorme peixe e o deixou lá no cantinho da disciplina para que ele pudesse refletir 

sobre com quem ele estava brincando. 

Vocês sabem onde o Senhor o encontrou? Dormindo bem sossegado no porão do navio, enquanto 

o Senhor mandava um forte vento e uma tempestade no mar para forçar aqueles homens que não 

conheciam o Deus verdadeiro desconfiar de Jonas e o lançar a pedido dele mesmo no mar, quando 

o lançaram o mar se aquietou e estes homens temeram o grande Deus. 

Quanto a Jonas, um grande peixe já havia sido preparado para engoli-lo até que aprendesse o 

dever de casa. 

(Agora líder, você pode ter nas mãos a figura de um grande peixe e colocar Jonas atrás, para que 

as crianças o imaginem dentro do peixe). 

Jonas ficou três dias e três noites dentro do peixe. 

E foi ali, naquele lugar escuro, úmido e barulhento que Jonas falou com o Senhor em oração. 

Ele falou assim: 

 Quando eu me vi morrendo gritei por socorro, e tu me respondeste. 

 Eu vi a morte, pois ás águas estavam me cercando por todos os lados. 

 Pensei que o Senhor me havia jogado fora da tua presença e que não me daria mais a vida. 

 Tu, porém me salvaste da morte. 

 Ao me achar morrendo, lembrei-me de ti e a minha oração chegou a ti. 

 Mas eu cantarei louvores, oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. 
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No momento em que Jonas reconheceu seu erro e prometeu obedecer, o Senhor deu ordem 

para o peixe que imediatamente o vomitasse na praia. 

Aplicando a Palavra: 

 Quando Deus te manda falar dele para algum amigo seu, não desobedeça. 

 Não tente fugir ou se esconder achando que Ele não te achará jogando videogame, sossegado 

em casa. 

 Saiba que Ele poderá agitar as águas de sua vida, até que você reconheça que desobedeceu. 

Acerto: 

 Você tem sido um filho obediente a Deus? 

 Você tem falado a seus amigos do amor de Deus? 

 Vamos orar? 

Levar as crianças a reconhecerem que muitas vezes, ao invés de falar de Jesus ao seu amigo, 

fogem da obrigação de entretendo com outras coisas. 

A pedir perdão e se comprometerem em obedecer. 
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Lição 8 - A Oração de Habacuque. 

 

Princípio: 

Tudo o que perguntamos a Deus, Ele nos responde. 

Versículo: 

“Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas.” (Salmos 34:19) 

Quebra-gelo: 

Diga para as crianças se elas gostam de fazer perguntas. Todos falarão que sim. 

Diga então que você vai fazer algumas perguntas, para que eles lhes respondam. 

1º - Vocês amam ao Senhor? O reconhecem como Senhor e Salvador? 

2º - Vocês ficam doentes? Passar por problemas em sua família? O país em que vivemos passa 

por dificuldades? 

3º - Você alguma vez já se queixou ao Senhor, porque mesmo você sendo um menino (a) de Deus 

passa por sofrimentos? 

Saibam que um dia um homem de Deus como você descarregou sobre Deus todas estas 

perguntas que lhes fiz e sabe qual foi a resposta de Deus? 

Escute porque lá vem a história. 

História do Dia: 

Habacuque foi um homem de Deus, que o amava, temia e lhe era fiel. 

Mas aos olhar para a nação e ver tanto sofrimento de pessoas boas, sentiu indignação em seu 

coração. O que o levou a levantar uma queixa a Deus: 

 Até quando veremos violência, maldade, injustiça e maus levarem vantagem sobre bons? 

 Deus lhe responde que está vendo toda a maldade que os maus estão semeando (plantando). 

Habacuque se queixa de novo: Será que os babilônios (agentes do diabo) nunca deixarão de lutar?  

Deus responde: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a 

Deus. 

Diz ainda que está vendo tudo e que todos devem se colocar na sua presença, pois Ele a seu 

tempo, virá com a sua ira sobre as nações. 

Quando Habacuque ouviu tudo o que o Senhor disse que fará, respondendo suas perguntas e 

queixas, sente medo, perde as forças e diz que vai esperar tranquilo o dia em que Deus castigará 

aqueles que nos atacam. 

Ler para as crianças como Habacuque encerra sua oração á Deus. (Habacuque 3:17-19). 

Aplicando a Palavra: 

 Temos o costume, tanto adultos, como crianças de enchermos o Senhor de perguntas e 

queixas. 

 É verdade que vivemos dias difíceis sim: brigas que geram morte em plenos estádios de 

futebol, lugares de lazer e diversão, maldade, padrastos matando enteados, injustiça, o povo 

que não tem condições financeiras adequadas, sem atendimento hospitalar. 

 O que leva o nosso coração a ficar indignado como o de Habacuque. Mas a resposta de Deus 

para nós é a mesma que foi dada a Habacuque. Calma, eu sou Deus e sei o momento de agir. 
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Acerto: 

 Você algum dia fez alguma queixa a Deus? 

 Ficar com o coração triste por achar que Deus está vendo e não está fazendo nada? 

 Vamos orar então como Habacuque orou? 

Ainda que venha a faltar tudo por causa da desobediência de homem a Deus. 

Eu vou agradecer e louvar ao Senhor. 

Pois ele é a minha força e no meio da tribulação me fará andar e me levará a um lugar seguro. 
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