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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: 19.03.2020        

TEMA:  Praticando a oração 

TEXTO BÍBLICO: As leituras estão distribuídas no decorrer do devocional. 

VERSÍCULO DO DIA: “A oração de um justo é poderosa e eficaz”. Tiago 5:16b 

OBJETIVOS DO DEVOCIONAL: Ensinar aos nossos filhos a importância da 

oração, de forma que eles entendam, que nas nossas orações tem que ter 

adoração, confissão, ações de graças e oração. 

AOS PAIS: A oração do Pai Nosso foi dada à igreja em resposta ao pedido dos 

discípulos de que o Senhor os ensinasse a orar. No grande exemplo de Oração 

do Pai Nossa, vemos as prioridades da oração. Podemos também ver um padrão 

de oração, que começa com adoração e se dirige, a petição e súplica. 

 Na lição bíblica de hoje vamos aprender com um acróstico que pode ser 

útil como padrão para a oração. Cada letra irá representar um elemento vital da 

oração. 

INTRODUÇÃO: O acróstico que vamos meditar hoje sugere a dinâmica da 

oração.  A oração é ação. Mesmo que a oração seja caracterizada como um 

momento tranquilo, a oração é ação. Quando oramos não somos observadores, 

ou espectadores distantes, ao contrário, gastamos energia quando oramos. 

 Como exemplo temos: Jesus, quando orou no Getsêmani, onde o seu suor 

caiu no chão como gotas de sangue, temos Jacó que lutou com o anjo em Peniel, 

temos o rei Davi, que encharcava seu travesseiro com suas lágrimas, os santos se 

achegam a Deus com emoção pura, verdadeira e, até com lágrimas.  

LIÇÃO BÍBLICA:  

Acróstico: 

A- Adoração                                                                                                                                                     

C- Confissão 

A- Ação de Graça 

      O – Oração                      
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  ADORAÇÃO: 

Como no modelo da Oração do Pai Nosso, a maneira mais apropriada de 

começarmos a orar é com adoração, mas infelizmente somos mais 

frequentemente impelidos a orar por nosso desejos e necessidades. Buscamos a 

Deus quando queremos algo dele. Estamos com tanta pressa para apresentar a 

Deus nossos pedidos e lhe contar nossas necessidades (que Deus já conhece), 

que omitimos por completo a adoração ou passamos rapidamente por ela, de 

maneira descuidada. 

Porque devemos adorar a Deus? 

Como seres humanos, fazer isso é nosso dever. Fomos chamados a encher 

a terra com a glória de Deus. Fomos criados à imagem de Deus para refletirmos 

a sua glória. Nossa principal função é exaltar o Senhor. Devemos adorar a Deus, 

mas não o bajular, como que “preparando-o” para as nossas súplicas. Vejamos 

que os anjos no céu, são descritos como que cercando o trono de Deus com 

louvor e adoração. 

Porque adoração é tão importante para nós? 

Por que toda a vida do cristão deve ser uma vida de obediência e serviço e 

é motivada e enriquecida quando a santidade e a dignidade de Deus são 

gravadas em nossa mente. 

A verdadeira oração implica em uma atitude de submissão humilde e 

adoração ao Deus todo-poderoso. 

CONFISSÃO: 

A confissão deve ser uma atividade diária para nós cristãos, a principal 

razão é que nossos pecados contra as leis de Deus são cometidos todos os dias. 

Fazemos coisas que não devemos e deixamos de fazer aquelas coisas que Deus 

nos manda fazer. Temos uma dívida diária perante Deus. Em 1 João 1.9, João 

nos diz: “Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar 

os pecados e nos purificar de toda injustiça”. Aqui, temos a promessa de Deus de 

perdoar nossos pecados confessados. 
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AÇÃO DE GRAÇAS: 

É um reconhecimento de Deus e de seus benefícios. Em Salmos 103.2, Davi afirma: 

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus 

benefícios”. 

Ingratidão é um problema sério. O não ser grato não deve ser uma prática de nós 

cristãos. Tudo que temos e o que somos devemos à bondade do nosso Criador. 

Desprezá-lo por retermos a gratidão apropriada é exaltar a nós mesmos e desonra-lo.  

ORAÇÃO: 

Alguém disse: “Com tantas pessoas famintas, pode ser errado eu orar por um tapete para 

a minha sala de estar”. Mas, o Deus que cuida de estômagos vazios do mundo é o 

mesmo Deus que se interessa por salas de estar vazias. O que é importante para nós 

talvez seja importante para nosso Pai. Se não temos certeza a respeito do nosso pedido, 

devemos contar isso a Deus. Tiago 1.5 diz: “Se, porém, algum de vós necessita de 

sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á 

concedida”. 

Não precisamos temer a reprovação de Deus, contanto que estejamos buscando 

sinceramente sua vontade em determinada situação. Nada é grande demais ou pequeno 

demais diante de Deus em oração, desde que não seja algo que temos certeza de que é 

contrário à vontade expressa de Deus, manifestada com clareza em Sua Palavra.  

Conclua esse devocional revisando com seus filhos o Acróstico perguntando a eles o 

que é preciso ter em nossas orações. 

MOMENTO DE ORAÇÃO: 

Nesse momento interceda pela sua família, seus parentes, seus amiguinhos, pela 

situação que se encontra o nosso país com o corona vírus e pelos que já estão em 

tratamento. Pela sua igreja e líderes e pelos enfermos. 

SUGESTÃO: Faça com os seus filhos um cartaz com o acróstico identificando o 

significado de cada letra e aproveitem para tirar possíveis dúvidas. 

 


