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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Devocional Semanal 

Tema: Oração 

 

DATA: 18.03.2020         

TEMA:  A oração sacerdotal de Jesus. 

TEXTO BÍBLICO: João 17 (Façam a leitura juntos) 

VERSÍCULO DO DIA: “Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a 

fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja". João 17:26 

OBJETIVOS DO DEVOCIONAL: Ensinar aos seus filhos sobre a 

responsabilidade que cada um de nós temos, em fazermos a vontade do Pai, 

reconhecendo quão grande Ele é e como precisamos dEle nesse mundo mau. 

INTRODUÇÃO: 

Ao final da reunião no cenáculo, Jesus reuniu os discípulos e dirigi-os em 

oração. 

 Primeiramente, Jesus orou por Si mesmo (vs. 1-5),  

 Em seguida, por Seus discípulos (vs. 6-19)  

 E, finalmente, por todos os crentes. Deste modo, Jesus orou por você (vs. 

20-26). 

LIÇÃO BÍBLICA: 

 “É chegada a hora” – João 17:1-5 

“A hora” de Cristo havia chegado. “A hora” tinha sido planejada desde a 

fundação do mundo. Ele havia esperado por Sua “hora” durante toda a Sua vida 

na Terra. Para Jesus, a hora da Sua morte era a Sua glória: Ele glorificaria o Pai 

e o Pai O glorificaria (João 17.1). 

Mas, que glória existia em ser levantado na cruz? O que Jesus realizaria 

por este meio? João 12:23,24,31 e 32. 

A crucificação parecia ser tudo, menos gloriosa. Na encruzilhada do 

mundo, Jesus seria desnudado de toda dignidade humana, e degradado pelo 

próprio povo que viera salvar. Jesus estava a ponto de iluminar o mundo e o 

universo com uma glória nunca antes testemunhada, embora Jesus e o Pai  
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partilhassem essa glória antes de criarem o mundo (17.5) – a glória do 

amor disposto a sacrificar-se. Jesus estava se referindo aos principais resultados 

do Seu sofrimento na cruz (Is. 53:10 e 11). 

Propriedade mútua – João 17:6-10 

Jesus se alegrou porque havia completado a obra que Deus havia lhe 

dado para fazer (João 17.4). Que obra era essa? (Pergunte a seus filhos) (João 

17:6,8 e 12). Jesus considerava que era Sua missão na Terra revelar o Pai aos 

discípulos para que eles levassem essa revelação ao mundo. Jesus plantou a 

semente. Eles deveriam semear mais e buscar a colheita, tornando sua obra, em 

extensão, maior do que a dEle. (14.12). Todas as gerações que viriam creriam em 

Jesus por meio de seus esforços. 

“Pai, Guarda-os” – João 17.11-19 

Qual era a grande preocupação de Jesus antes de enfrentar a separação 

de Seus discípulos? (Pergunte a seus filhos) João 17.11. 

Jesus está prestes a partir, Ele entrega os discípulos aos cuidados de Seu 

Pai. Eles seriam deixados em um mundo mau e precisariam de graça especial 

em sua batalha contra o pecado. 

Pela vida de oração, podemos estar tão plenos do poder do amor 

abnegado que nosso rosto irradia a glória de Deus – Seu nome em nossa face. 

Esta era a alegria de Jesus e, em João 17.13, Jesus ora para que nós 

também sintamos por inteiro essa mesma alegria. Para que façamos isso, 

devemos aprender a permanecer nEle, como os ramos permanecem na videira. 

Então, experimentaremos o poder do nome de Deus e a alegria de servi-lo. 

No mundo, mas não do mundo – João 17.13-19 Porque o mundo não ama 

a Deus e ao seu povo. (João 17.14,15; 18,19). 

Na oração sacerdotal de Jesus, Ele põe todo o Seu ser em uma oração de 

ação de graças ao Pai por permitir-lhe sofrer pelo mundo. Em toda a oração Ele 

continua falando de Seus discípulos e de forma amorosa e confiante, Ele os  
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entrega à vigilância e ao cuidado do Pai, para que eles se unam e sejam um em 

oração, mente e propósito. 

“Que todos sejam um” – João 17.20-26 

Depois de orar especificamente pelos discípulos, Jesus ampliou a sua 

oração para incluir “aqueles que vieram a crer por intermédio da Sua Palavra” 

(João 17.20). Qual era o grande desejo de Jesus para nós? (João 17.21-23). 

O Pai e o Filho estão intimamente ligados. Eles nunca agem 

independentemente, mas sempre estão unidos em tudo o que fazem (João 5.20-

23). Compartilham um amor comum pela humanidade caída a ponto de o Pai 

ter sacrificado Seu Filho, e o Filho sacrificado Sua vida (João 3.16; 10.15). 

Nenhum dEles busca a própria glória, mas cada Um glorifica o Outro (17.1). 

Conhecer Um é conhecer o Outro (João 14.7 e 9). Este tipo de relacionamento é 

que Cristo deseja para nós. 

O amor é a “cola” que nos conservará em unidade cristã (17.26). Amor, 

unidade e glória estão intimamente relacionados. O amor mantém unido o 

Universo. O egoísmo o divide. A definição de amor cristão é encontrada em (I 

Coríntios 13.4-7). 

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

parentes, seus amiguinhos, pela família do missionário Dantas (O mesmo está 

precisando de cuidados médicos e precisou se ausentar do país que estava com 

sua família e veio para o Brasil para poder se tratar. Sua esposa e filhos ficaram 

no outro país.) Pela sua igreja e líderes e pelos enfermos.  

SUGESTÃO: Nesse momento pegue uma ou mais folhas e cada membro da 

família faça uma oração escrita, aqueles que ainda não escrevem, podem orar 

acompanhados pelos responsáveis e os mesmos escreverem de acordo com as 

duas orações que já aprendemos. O modelo do Pai Nosso, apostila anterior e a 

Oração Sacerdotal de Jesus.  

 

 


