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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: 17.03.2020        

TEMA: Porque devemos orar 

TEXTO BÍBLICO: Tiago 4:2-4 / Tiago 5:13-18. (Façam a leitura juntos) 

VERSÍCULO DO DIA: “Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem 

uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. ” Tiago 

5:16 

OBJETIVOS DO DEVOCIONAL: Ensinar aos nossos filhos que precisamos orar 

porque a Palavra de Deus nos ensina e exige e nos aproxima de Deus quando mantemos 

um diálogo. 

AOS PAIS: Comece perguntando aos seus filhos como eles estão? Depois pergunte a 

eles se lembram do estudo do devocional da noite anterior. Lembre a eles que vocês 

estão aprendendo juntos sobre oração durante o mês de março. 

INTRODUÇÃO: 

Se Deus é soberano sobre as ações e as intenções dos homens, por que devemos orar? A 

oração muda realmente as coisas?  

 Primeiro, o Deus soberano ordena através da Sua santa Palavra, que oremos.  

 Segundo: A oração não é opcional, para nós cristãos é exigida. 

 

 LIÇÃO BÍBLICA: 

PORQUE DEVEMOS ORAR? 

Nos textos lidos no início do devocional, Tiago diz que não temos porque não pedimos 

(Tg 4.2). Também vimos que a oração de um justo realiza muito (Tg 5.16). Em diversas 

passagens bíblicas, podemos ver que a oração é uma ferramenta eficiente, útil e produz 

resultados. 
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Primeiro: Devemos orar, para que nosso coração tenha um desejo zeloso e intenso em 

vê-lo, amá-lo e servi-lo. 

Segundo: Para que não entre nenhuma vontade das quais possamos nos envergonhar, 

enquanto aprendemos a colocar todos os nossos desejos diante de seus olhos, e em  

Terceiro: Que estejamos preparados para receber os benefícios da oração com 

verdadeira gratidão de coração e ações de graça. 

Nunca devemos esquecer que a oração é para glória de Deus e para nosso benefício, 

nessa ordem. 

Oramos para glorificar a Deus, mas também oramos para receber de suas mãos os 

benefícios da oração. 

SE DEUS SABE TUDO POR QUE DEVEMOS ORAR? 

•Para expressarmos nossa adoração por quem Deus é, mesmo Ele sabendo o que eu vou 

dizer, seu conhecimento em vez de limitar minha oração, ela aperfeiçoa a beleza do meu 

louvor. 

•Temos que orar porque somos criaturas que se comunicam por meio da fala. Oração 

falada é uma forma de diálogo, uma forma de termos comunhão com Deus. 

•Porque quanto mais entendermos a soberania de Deus, mais nossas orações serão 

cheias de ações de graça. 

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

seus amiguinhos, pela família do missionário Valtair e família (fale sobre essa família, 

seus filhos) e pela sua igreja, líderes e pelos enfermos. 

SUGESTÃO: Escreva pequenas atividades para serem realizadas tipo:  perguntas sobre 

a lição, recitar o versículo para decorar, contar em pequenas palavras o que entendeu do 

estudo, entre outras coisas e coloque em pequenos pedaços de papel A4 ou cartão e vire 

de cabeça para baixo. Deixe que cada um escolha um cartão por vez e realize a 

atividade pedida. 


