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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: 20.03.2020       

TEMA:  O poder da oração 

TEXTO BÍBLICO: João 4 (Façam a leitura juntos) 

VERSÍCULO DO DIA: “Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de 

Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve”. 1 

João 5:14 

OBJETIVOS DO DEVOCIONAL: Ensinar aos nossos filhos que o poder da 

oração não é automático nem mágico.  

LIÇÃO BÍBLICA: EM João 4, Jesus falou com uma mulher em um poço. Ele 

disse à mulher que se compreendesse com quem ela estava falando, saberia o 

que pedir. A mesma verdade se aplica a nós. Se conhecêssemos realmente o 

caráter e a pessoa de Deus e soubéssemos tudo que ele nos deu em Cristo, nossa 

vida de oração seria muito diferente. 

Usando o poder da oração:  

Porque oramos?  

 Oramos porque Deus ordenou e porque ele é glorificado quando 

oramos. 

 Oramos porque a oração prepara o nosso coração para o que 

receberemos de Deus. 

 Oramos porque a oração realiza muito. 

 Oramos para adorar a Deus, louvá-lo e expressar nossa admiração 

de sua majestade, sua soberania e seus atos poderosos. 

 Oramos para confessar a Deus nossos pecados numerosos e 

experimentar graça, misericórdia e perdão da parte dele. 

 Oramos para agradecer a Deus por tudo que Ele é e tudo que tem 

feito. 

 Oramos para tornar-lhe conhecida a nossa súplica e satisfazer o 

convite que ele nos faz. 
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Quando oramos, temos de lembrar quem Deus é e quem somos nós 

diante dele. Temos de lembrar, antes e acima de tudo, que o nome de Deus tem 

de ser santificado. Temos de lembrar que ele é a fonte de nossa provisão e que 

todas as coisas boas procedem dele. Devemos viver de tal modo, que tornemos 

visível o reino de Deus neste mundo. Temos de confessar regularmente nosso 

pecado, porque esta é uma das marcas mais certas de um cristão. Devemos 

rogar a Deus que nos proteja do maligno. 

Temos de lembrar sempre que Deus é Deus e não deve nada a ninguém. 

Como diz o salmista, Deus “tudo faz como lhe agrada” (Sl 115.3). Somos 

convidados a achegar-nos a Deus com confiança, mas nunca com arrogância. 

Eclesiastes 5.2 nos lembra de que não devemos apressar-nos “a pronunciar 

palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos céus, e tu, na terra. 

 

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

parentes, seus amiguinhos, pelos missionários que estão em situação de risco 

por pregarem o evangelho, pela sua igreja e líderes e pelos enfermos. 
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