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MESMO EU SENDO CRIANÇA EU POSSO E DEVO ORAR. 

 

Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 

Jeremias 29:12 
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Queridos Pais, 

Este devocional foi desenvolvido especialmente para vocês e seus filhos. É um guia 

baseado em cinco temas com atividades práticas, leituras e orações, que servirão de 

instrumento para que vocês estejam envolvidos juntos aos seus filhos.  

Nosso desejo é que vocês ensinem aos seus filhos sobre a oração, explicando para eles a 

visão de nossa igreja, que é ser centra na Palavra de Deus, que é uma igreja que ora e que 

deve ser relevante na sociedade, atraindo vidas para o Reino de Deus. Invistam tempo 

com suas crianças, ensinando e realizando as atividades aqui propostas, pois foram 

planejadas e desenvolvidas com muito cuidado e amor, a fim de proporcionarem 

experiências que as levarão a aprender sobre a oração. Nós do ministério infantil, 

estaremos durante esse mês de março na EBD, ensinando seus filhos sobre esse tema. 

•O círculo que encontrarão a direita no início de cada devocional é para desenhar o 

rostinho feliz em cada devocional feito.  

•Os versículos para decorar da semana serão apresentados no domingo à noite para os 

professores, como incentivo as crianças receberão premiação simbólica caso tenham 

decorado os versículos.  

•Não deixem de fazer a leitura da lição bíblica na Bíblia. É importante que seus filhos 

tenham o hábito de manusear a Palavra de Deus.  
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DATA: 16.03.2020          

TEMA:  Jesus nos ordena a orar  

TEXTO BÍBLICO:  Lucas 22.39-62 (Façam a leitura juntos) 

VERSÍCULO PARA DECORAR: “"Por que estão dormindo? ", perguntou-lhes. 

"Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação! " Lucas 22.46 

OBJETIVO DO DEVOCIONAL: Ensinar aos seus filhos a orarem diariamente, com o 

exemplo de Jesus no monte das Oliveiras, e que peçam ajuda para não pecar. 

AOS PAIS:  

Somos convidados, até ordenados a orar. A oração é tanto um privilégio como um dever. 

E como qualquer dever, muitas vezes ter que o cumprir se torna duro, árduo. A oração 

exige trabalho e não é natural para nós. Embora tenhamos sido criados para a comunhão 

com Deus os efeitos da queda tem nos deixado preguiçosos para algo tão importante como 

a oração.  

INTRODUÇÃO: 

Hoje na lição bíblica vamos aprender sobre alguém que andou com Jesus, viu os milagres 

de Jesus, e prometeu ser fiel até a morte, mas que um dia decidiu dizer que não conhecia 

Jesus. Por que será que ele disse isso? 

LIÇÃO BÍBLICA: 

Como de costume, Jesus foi para o monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. 

Jesus orou por um tempo e voltou para os discípulos e alertou para que eles ficassem 

atentos, orassem, vigiassem para não cair em tentação, pois os discípulos estavam 

dormindo.   

Em seguida, chegou Judas Iscariotes acompanhado por vários soldados para prenderem 

Jesus. Pedro, ficou nervoso e pegou sua espada e foi para cima dos soldados. Pedro 

atacou um dos guardas e arrancou a orelha de um deles. Por incrível que pareça, Jesus 

mandou Pedro parar, pois tudo aquilo que estava acontecendo era a vontade de Deus. 

Jesus ainda explicou que Deus até poderia mandar um exército de anjos para defendê-lo, 

mas esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era morrer pelos nossos pecados 
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e para isso, ele precisava ser preso naquela ora. Jesus até curou o soldado e colocou sua 

orelha no lugar. 

Mais tarde, uma das pessoas que estava por ali, viu Pedro e disse que ele era amigo de 

Jesus, mas Pedro ficou com muito medo e disse que não conhecia Jesus. Alguns minutos 

depois, outra pessoa falou a mesma coisa e Pedro voltou a negar. Depois de mais algum 

tempo, outra pessoa viu Pedro e disse que ele andava com Jesus. Pela terceira vez, Pedro 

disse que não conhecia Jesus. Logo em seguida o galo cantou, e Pedro se lembrou do que 

Jesus havia dito. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se 

lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Antes que o galo cante hoje, você me 

negará três vezes". Saindo dali, chorou amargamente. 

Pedro não orou, e como resultado caiu em tentação. O que aconteceu com Pedro também 

acontece com todos nós: caímos em particular antes de cairmos em público. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: Nesse momento interceda pela sua família, seus parentes, seus 

amiguinhos, pelo ministério e vida do missionário Clayton Gonçalves (fale sobre o 

trabalho que ele tem exercido e as lutas que tem enfrentado), pela sua igreja e líderes, 

pelos enfermos. 

SUGESTÃO: Faça um relógio de oração no estilo desse abaixo, ou faça seu próprio 

relógio de oração, cole em E.V.A e coloque no centro uma bailarina para prender e poder 

rodar o relógio. 

 


