
COMPROMISSO DE ORAÇÃO 
Para Crianças 

O Deus do universo, nosso Criador, ouve e responde 
orações. Quão maravilhoso é isso? Jesus disse, “Todo 
poder me foi dado no céu e na terra”. Se Jesus tem 
todo o poder, imagine o que acontecerá se você orar… 



Querido Pai celestial,
Obrigado por me amar e me 
tornar um dos seus filhos.Graça 

EU  TE AMO

VERSÍCULO PARA DECORAR

Vejam como é grande o amor que o 
Pai nos concedeu: sermos chamados 
filhos de Deus! –1 João 3:1

Jesus se regozija com você com 
alegria. Te tranquiliza com seu amor. 
Se alegra com você com cânticos.

Jesus quer que todos saibam como Deus os ama, então ele 
contou uma história sobre um pastor e sua ovelha perdida. Ele 
estava tão preocupado com a que se perdeu, que deixou as 
outras ovelhas e foi em busca da ovelha perdida pois a queria 
manter segura. Ovelhas são animais indefesos que às vezes se 
desviam e seguem seu próprio caminho. Podem ser atacadas e 
comidas por ursos ou leões.

Jesus diz que é  
isso que acontece a um  

menino ou menina que o aceitam 
como seu salvador: eles passam  

de perdidos a encontrados.  
Isso traz grande alegria e  

celebração nos  
céus!

Querido Pai celestial,
Obrigado por me amar e me 
tornar um dos seus filhos.

O trabalho do pastor é proteger a ovelha de perigos e foi isso o que ele fez. Quando  

ele encontrou a ovelha perdida, ele fi cou tão feliz que a levou em seus braços  

no caminho para casa e fez uma grande festa para celebrar! 
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Ajuda-me a te 
amar e obedecerAmor Ajuda-me a te 
amar e obedecer

VERSÍCULO PARA DECORAR

Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de 
toda a sua alma e de todo seu entendimento. Este é 
o primeiro e maior mandamento. –Mateus  22:37, 38 Obedecer e seguir a Jesus juntos 

é uma jornada emocionante!

Abraão obedeceu a Deus. Ele se foi com sua mulher e com 
tudo que tinha e se mudou para um lugar distante, um novo 
lar. A obediência de Abraão foi só o começo de sua longa 
aventura de crescimento e obediência, amor e fé.

Abraão amou a Deus.  
Ele viveu a muito, muito, muito tempo  

atrás. Quando ele estava velho, Deus disse: 
“Deixe sua terra e seus parentes e vá para 

uma terra que eu te mostrarei. Te abençoarei e 
farei de ti uma grande nação. Você será famoso 

e abençoará a outros. Todos na terra serão 
abençoados por causa de você”.

Deus deseja que nós o obedeçamos. Quando o  

obedecemos, mostramos que o amamos. 

SARA, ESSA 

É A TERRA 

PROMETIDA!

DEUS NOS ABENÇOOU!
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Ajuda-me a amar 
a outros como  
tu me amas.

O que significa  
amar a outros como Deus  

nos ama? Vamos descobrir. 

Alguém perguntou a Jesus: “Quem 

é meu próximo? Jesus explicou 

contando uma história. Ele  

era um ótimo contador  
de histórias. 

Ajuda-me a amar 
a outros como  
tu me amas.

VERSÍCULO PARA DECORAR

Meu mandamento é esse:  
amem-se uns aos outros como  
eu os amei. –João 15:12

Eu quero amar com minhas ações, 
não somente com palavras.

Um homem estava viajando pela estrada e foi atacado por 
uma gangue de homens maus que bateram nele, roubaram 
suas coisas e o deixaram pra morrer na estrada. Pessoas 
passaram por ele. Não mostraram compaixão. Então um 
Samaritano (uma pessoa que eles desprezavam) se ajoelhou e 
cuidou dele, limpando suas feridas e o levando para um lugar 
seguro para se recuperar e até pagou para que o cuidassem.NÃO TENHA  MEDO. EU CUIDAREI DE VOCÊ.

Jesus terminou a história dizendo: “Eu quero que vocês  
façam o mesmo pelos que estão sofrendo.” 

POR FAVOR ME AJUDE.

Compaixão
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Perdão por meus 
pecados. Limpa-me. 

VERSÍCULO PARA DECORAR

Lava-me de toda minha culpa e  
purifica-me do meu pecado. –Salmo 51:2

Eu quero perdoar a outros 
porque Jesus me perdoa.

Pedro perguntou  
a Jesus: “Quantas vezes  

devemos perdoar a quem pecou 
contra nós, 7 vezes?” Jesus  
disse: “70x7”, e começou a  

contar outra história. 

Quando o rei descobriu fi cou muito bravo e gritou: “Servo mau!  

misericórdia com teu servo?” E o rei o lançou na prisão.
Eu perdoei sua enorme divida, por que você não mostrou  

QUERIDO  
DEUS, POR FAVOR 

SALVA-NOS.

EU TE IMPLORO, POR FAVOR TENHA MISERICÓRDIA DE MIM E DE MINHA  FAMÍLIA!

MAMÃE, ESTOU COM MEDO.

UM, O  
QUE DEVO 

FAZER?

Houve um rei que um dia chamou seus servos para dizer quanto eles 
deviam a ele. Um servo devia tanto dinheiro que jamais seria capaz 
de pagar . O rei disse: “Vou vender você e sua família como escravos 
em troca do dinheiro que você me deve!!” O homem começou a 
chorar. O rei teve compaixão e disse: “Você esta livre da sua dívida!”

Estando livre o homem foi e 
encontrou um servo seu que 
lhe devia algum pouco dinheiro 
e ameaçou prendê-lo se não o 
pagasse. O servo implorou por 
misericórdia, mas ele não teve 
compaixão e o jogou na prisão. 

Perdão por meus 
pecados. Limpa-me. 

Ar ependimento 
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VERSÍCULO PARA DECORAR

SENHOR, quero dar-te graças de todo 
o coração e falar de todas as tuas 
maravilhas. –Salmo 9:1

Adoração Quando Jesus nasceu todos ficaram felizes! Anjos desceram 
e disseram: “Glória a Deus nas alturas! Paz na terra a todos 
que amam a Deus.” Pastores vieram visitar e adorar ao 
menino Jesus.

Há muito, muito tempo  
atrás, mais de 2000 anos, uma  

jovem chamada Maria foi visitada por 
um anjo chamado Gabriel. Ele tinha uma 
mensagem muito especial. “Não tenha 
medo Maria, você achou favor de Deus. 
Você dará a luz a um filho e o chamará 

Jesus. Ele será grande e será  
chamado o filho do  

altíssimo”.

Eu quero te louvar todos os dias!

A ESTRELA 
BRILHANTE NOS 

CONDUZ AO 
MENINO JESUS.

LOUVE A DEUS PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO!

NÓS TEMOS PRESENTES!

MEU LINDO 
MENINO!

PAZ NA 
TERRA!

Assim como Maria, José, os pastores y sábios honraram e  

adoraram a Jesus, nós também honrar e adorar a ele.

Eu te adorarei com 

todo o meu coração!Eu te adorarei com 

todo o meu coração!
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QUEM,  
EU? EU NÃO! 

CALE-SE!

Jesus, eu quero te  
seguir como meu Senhor. 
Muda-me como tu queres. 

VERSÍCULO PARA DECORAR

Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’,  
e com razão, pois eu o sou. –João 13:13

Jesus, eu quero ser fiel a ti sempre. 

De repente Pedro se lembra das palavras de Jesus e foge 
chorando. Ele se sentiu terrível. Jesus não desistiu de Pedro. 
Ele tomou café da manhã com Pedro depois de ressuscitar e o 
perdoou. Jesus queria que Pedro fosse seu discípulo e que fizesse 
mais discípulos. Mesmo Pedro não sendo perfeito, Jesus sabia 
que ele realmente queria segui-lo como seu Senhor. 

    Jesus contou a Pedro  
que antes que o galo cantasse ele o 

negaria 3 vezes. No pátio onde Jesus foi 
questionado antes de ser crucificado, Pedro 
fez exatamente isso. Assim que as pessoas 

reconheceram a Pedro, ele ficou com  
medo e negou cada momento que  

esteve com Jesus. Então o  
galo cantou. 

NÓS SABEMOS  

QUE VOCÊ É UM DELES. 

VOCÊ FALA COMO  

UM GALILEU!

VOCÊ  ESTAVA COM JESUS!

CÓ-CÓ-RICÓESSE HOMEM ESTAVA COM JESUS!

Pedro nunca mais negou a Jesus.

Jesus, eu quero te  
seguir como meu Senhor. 
Muda-me como tu queres. Compromis o
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EU PEDIREI AO PAI E 

ELE VOS MANDARÁ UM 

OUTRO AJUDADOR PARA 

ESTAR COM VOCÊS PARA 

SEMPRE, O ESPÍRITO DA 

VERDADE.

Enche-me do teu 
Santo Espírito.

VERSÍCULO PARA DECORAR

Deixem-se encher pelo Espírito.  
–Efésios 5:18b Faz-me mais parecido contigo Jesus, 

enche-me do teu Espírito Santo.

Jesus mandou seu Espírito para ajudar a igreja a 
começar sua missão. Pouco tempo depois, em um dia 
especial chamado Pentecostes, um vento forte soprou 
e ele encheu a todos com seu Espírito Santo. 

Jesus disse: “Eu  
vou para um lugar muito  

distante, onde vocês não poderão ir. 
Mas não se preocupem, eu deixarei 
meu Espírito para vocês.” Isso foi o 
que aconteceu um pouco antes de 
Jesus morrer na cruz e subir aos  

céus à mão direita de seu Pai.  
Ele não nos deixou  

sozinhos.

UAU!

EU QUERO IR COM VOCÊ. 

OBRIGADO 
JESUS.ISSO É 

MARAVILHOSO!

Seu Espírito sempre está conosco sendo  

nosso consolador, mestre e guia.

Enche-me do teu 
Santo Espírito.

Dependência 
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Faz-me um instrumento da 
tua graça, verdade e justiça. 
Faz-me um instrumento da 
tua graça, verdade e justiça. 
Faz-me um instrumento da 
tua graça, verdade e justiça. 

VERSÍCULO PARA DECORAR

Vimos a sua glória, glória como do 
Unigênito vindo do Pai, cheio de  
graça e de verdade. –João 1:14  

Eu vou tentar e sempre 
direi a verdade também.

Jesus tem um coração justo. Ele disse que seria terrível se alguém 
ferisse uma criança. Ele sempre ajudava à aqueles que os demais 
ignoravam, incluindo os jovens, os doentes e os pobres. 

Os discípulos  
perguntaram a Jesus: “Quem  

é o maior no reino dos céus?” Jesus  
sabia o que estavam pensando, então 

chamou uma criança. Ele olhou nos olhos 
de seus discípulos e disse a coisa mais 
incrível: “Qualquer um que se humilhar 

como essa criança é o maior no  
reino dos céus.” 

Jesus disse algo mais maravilhoso: “Qualquer um que receba  
uma pequena criança dessa forma, a mim me recebe.” Você  

sabe que Jesus falou a sério, pois ele só fala a verdade.

JESUS, EU TAMBÉM QUERO SENTAR NO TEU COLO!

JESUS ME 
AMA.

JESUS,  VOCÊ PODE ME FAZER BEM.

JESUS,  
VOCÊ QUER 

COMER ALGUMA 
COISA?

VEM  
FICAR DO MEU 

LADO.

Influência 
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Usa-me para sua  glória e para convidar outros a te seguir.

VERSÍCULO PARA DECORAR

Portanto, vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. –Mateus 28:19 Quem eu posso convidar a seguir a Jesus?

Paulo é uma  
pessoa muito importante na 
Bíblia. Ele escreveu vários  

livros no Novo Testamento. Mas 
Paulo uma vez foi um opositor 
e inimigo de Cristo. Ele matou 

seguidores de Jesus. Mas  
Jesus o transformou.

Deus curou a Saulo e ele começou a pregar e ensinar sobre Jesus em todos os lugares  
que ia. O nome de Saulo depois foi mudado para Paulo. Ele virou o mundo de ponta cabeça  

por Jesus, dando a Deus toda a glória e ensinando a outros a fazer o mesmo. 

QUEM É VOCÊ, SENHOR?

Um dia Saulo (antes de mudar seu nome para Paulo) 
viajava com uma estrada. De repente uma luz muito 
brilhante vinda do céu o fez cair no chão. Ele ficou 
cego. Então ele ouviu uma voz: “Saulo, por que me 
persegues?” Paulo clamou: “Quem é você Senhor?” 
“Eu sou Jesus a quem você persegue.” Paulo estava 
com medo e tremendo. Por 3 dias ele não pôde ver.

Usa-me para sua glória e para convidar outros a te seguir.Discipulado 
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Em nome de Jesus 
eu oro. Amém.
Em nome de Jesus 
eu oro. Amém.

VERSÍCULO PARA DECORAR

Por isso Deus o exaltou à mais alta 
posição e lhe deu o nome que está 
acima de todo nome. –Filipenses 2:9 

Jesus respondeu quando 
Bartimeu clamou por ele, e Jesus 
também vai responder a você.

“Jesus, Mestre, tem misericórdia de mim!” Bartimeu clamou. 

As pessoas próximas a Bartimeu não foram amáveis: “Cale-se!” Eles 
gritavam. Mas Bartimeu continuou clamando. Jesus o ouviu e disse: 
“Tragam ele até mim.” Bartimeu jogou sua jaqueta e correu até 
Jesus: “O que você quer?” Jesus perguntou. Bartimeu respondeu: 
“Eu quero ver!” Bartimeu era cego.  

Ele era um mendigo que  
vivia nas ruas. Ele soube de Jesus  

e seus maravilhosos feitos. Ele ouviu 
que Jesus curou doentes, cegos  

e os que não podiam andar.  
Bartimeu também queria  

que Jesus o curasse. 

Bartimeu acreditava que Jesus tinha o poder para curar  
as pessoas. Você pode imaginar quão feliz ele fi cou  

quando a primeira coisa que ele viu foi a face de Jesus. 

UAU! MARAVILHOSO!

JESUS É 

IMPRESSIONANTE!

SE ANIME BARTIMEU, ELE ESTÁ TE CHAMANDO!

EU POSSO TE 
VER JESUS!

SUA FÉ O 
CUROU.

Autoridade 
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A graça de Deus me fez  
Seu filho amado.

A benção segue a obediência.

Nós devemos amar apenas  
os que nos amam.

Jesus deseja que perdoemos os 
outros e que não guardemos rancor. 

Nós devemos louvar a Deus  
apenas quando estamos felizes.

Quando nos comprometemos  
a seguir a Jesus, Ele nos faz  
mais parecidos com ele. 

O Espírito Santo é nosso guia.

Jesus não tinha tempo  
para as crianças.

Deus só usa a adultos para falar 
aos outros sobre Jesus.

Todo poder no céu e na terra 
pertence à Deus. 

A oração é poderosa porque  
há poder no nome de Jesus. 

Deus me escuta quando oro.

  4. MARQUE VERDADEIRO OU FALSO E 
COMENTE AS RESPOSTAS 

Passo 1    Faça a oração sozinho todos os dias 
por 10 dias. 

Passo 2   Enquanto faz a oração, peça a Jesus 
que te mostre a quem você pode 
convidar para fazer o compromisso 
de oração. 

Passo 3   Convide essa pessoa para orar 
por você por 40 dias, assim como 
você irá orar por ela. Pode ser seu 
amigo, mãe, pai, irmã, irmão, avós, 
professor ou pastor. 

Passo 4   Compartilhe com seu parceiro de 
oração as formas com que Deus está 
respondendo suas orações. Você 
pode escrever ou fazer um desenho. 

Passo 5   Memorize os versículos da bíblia 
indicados. 

Passo 6   Compartilhe as boas novas de Jesus 
com outros. 

PaSso 7   Repita os passos anteriores com um 
novo parceiro de oração para que 
possa seguir a Jesus juntos.

Meu nome é: 
___________________________ 
E hoje eu começo a orar com o 
Compromisso de Oração para 
Crianças.

A data de hoje é: ____________

Meus Parceiros de Oração são:
__________________  ________
Nome Data

__________________  ________
Nome Data

__________________  ________
Nome Data

VERDADEIRO FALSO

VERDADEIRO FALSO

VERDADEIRO FALSO

VERDADEIRO FALSO

VERDADEIRO FALSO

VERDADEIRO FALSO

VERDADEIRO FALSO

VERDADEIRO FALSO

VERDADEIRO FALSO

VERDADEIRO FALSO

VERDADEIRO FALSO

VERDADEIRO FALSO

Pas os a Seguir 
COMPROMISSO DE ORAÇÃO 

Como orar com o 

Para Crianças 
1. ESTUDE O COMPROMISSO DE ORAÇÃO 

2.ORE O COMPROMISSO DE ORAÇÃO POR 40 DIAS
3. MEMORIZE OS VERSÍCULOS DA BÍBLIA

2322



 GRAÇA   Querido Pai celestial, obrigada 
por me amar e me tornar um 
dos seus filhos.  

 AMOR   Ajuda-me a te amar e obedecer.

 COMPAIXÃO  Ajuda-me a amar a outros como 
tu me amas.

 ARREPENDIMENTO   Perdão por meus pecados. 
Limpa-me.

 ADORAÇÃO  Eu te adorarei com todo o meu 
coração!

 COMPROMISSO  Jesus, eu quero te seguir como 
meu Senhor. Muda-me como tu 
queres.

 DEPENDÊNCIA  Enche-me do teu Santo Espírito.

 INFLUÊNCIA  Faz-me um instrumento da tua 
graça, verdade e justiça.

 DISCIPULADO  Usa-me para tua glória e para 
convidar outros a te seguir.

 AUTORIDADE  Em nome de Jesus eu oro. 
Amém.
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