A segunda metade do livro é uma Guia de Estudos para os pais, professores e líderes
que irá ajudar não só a inflamar uma paixão pela oração nos corações e mentes das
crianças , mas também encorajá-las a ministrar a outros através da oração.
Em um mundo de barulho e desordem, este livro é um convite à paz e calma aos
pés de Jesus.
O Compromisso de Oração de 40 Dias para crianças é um livro incrível e único! É o poder do foco,
clareza e profunda simplicidade que fazem deste um ótimo presente ao Corpo de Cristo! Eu creio
que Deus irá usar este livro para levantar uma geração de crianças apaixonadas pela oração,
enraizadas na Palavra de Deus e liberadas para um ministério ungido para a glória de Cristo!
– Dr. Jason Hubbard, Diretor do Light of the World Prayer Center

O PODER DO COMPROMISSO de ORAÇÃO PARA CRIANÇAS

A

través das páginas do O Poder do Compromisso de Oração para Crianças,
Jesus fala às crianças palavras de verdade, amor e conforto. Esse livro é um
convite a que as crianças experimentem a oração como nunca antes. Jesus as
convida à presença de seu Pai Celestial, tranquilizando-as de seu amor sem fim e
de seu desejo de ouvi-las todos os dias.
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Este livro um guia de oração lindamente ilustrado e escrito para crianças ao redor do mundo é um
recurso imprescindível para igrejas, escolas e famílias. É envolvente e prático.
– Robert A. McDonald, Presidente Aposentado, Presidente e Chefe Executivo de The Procter & Gamble Company
Deus está levantando uma geração de crianças e jovens que mudam o mundo. O Poder do
Compromisso de Oração para Crianças é um recurso incrível para que elas aprendam a orar orações
cristocentricas por elas mesmas e por outros todos os dias. Quão legal é isso! Sou um grande fã!
Desejo dividir isso com todos meus amigos e colegas, especialmente os mais jovens. Te encorajo a
fazer o mesmo.

O Poder do Compromisso de Oração para Crianças é uma impressionante ferramenta bíblica para
que as crianças desenvolvam amor e intimidade com o Todo-Poderoso. Creio que irá encorajar
a que todos os crentes orem, evangelizem e discipulem suas crianças a buscar uma apaixonada
obediência radical ao Grande Mandamento e à Grande Comissão. Obrigado por esse incrível
presente ao corpo de Cristo!
– K. Marshall Williams Sr., Pastor Titular, Igreja Batista Nazarene, Filadélfia PA
Presidente, Bolsa Nacional Afro-Americana Convenção Batista do Sul
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Querido Pai celestial, obrigado por me amar
e me tornar um dos seus filhos.
Ajuda-me a te amar e obedecer.
Ajuda-me a amar a outros como tu me amas.
Perdão por meus pecados. Limpa-me.
Eu te adorarei com todo o meu coração!
Jesus, eu quero te seguir como meu Senhor.
Muda-me como tu queres.
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.

Seguindo a Jesus Juntos
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REFERÊNCIAS
1 JOÃO 3:1
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos chamados filhos
de Deus.
MATEUS 22:37, 38
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.
JOÃO 15:12
Meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei.
SALMO 51:2
Lava-me de toda minha culpa e purifica-me do meu pecado.
Salmo 9:1
SENHOR, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas
maravilhas.
JOÃO 13:13
Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com razão, pois eu o sou.
EFÉSIOS 5:18B
Deixem-se encher pelo Espírito.
JOÃO 1:14
Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de
verdade.
MATEUS 28:19
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
FILIPENSES 2:9
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de
todo nome.
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C o m e ça n

do

O currículo do Compromisso de Oração de 40 dias para crianças é uma guia interlinerar
de estudos sobre a oração. As seguintes categorias estão ao longo do guia de estudos:

1

2

Referências bibliográficas adicionais são
fornecidas para estudar o tema mais
profundamente. As crianças podem ver
isso na aula, revezando na leitura em
voz alta da Palavra e falando sobre o que
pensam que o texto diz.

VOCÊ PODE DIZER ISSO?

É aqui onde a oração e o versículo
correspondente serão apresentados à criança.
Guie a criança em ambos, tanto na oração
como na memorização do versículo, permita
que eles repitam. Repita isso algumas vezes.

3

4
VOCÊ PODE SENTIR ISSO?

Crianças amam fazer perguntas e aqui
é a oportunidade! Esse é o momento
em que elas podem abertamente
compartilhar suas preocupações, medos,
dúvidas e opiniões neste tópico.

VOCÊ PODE ENCONTRÁ-LO?

ORAÇÃO ESPONTÂNEA
MOMENTO DE ORAÇÃO

Este deve ser um momento silencioso
para que a criança experimente a oração
pessoalmente. Para classes menores,
podem formar um círculo e fazer orações
espontâneas ou orações curtas à medida
que se sentem direcionados. Comece a
oração com a primeira frase e deixe que
eles acompanhem. Isso pode ser feito em
pequenos grupos ao redor de uma mesa, no
chão, sobre mapas do mundo e globos! Isso
ajuda a que a criança aprenda que orar é fácil,
divertido e ótimo para fazer em conjunto.
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Co meç
5

ando

FALE A RESPEITO!

Essa seção inclui um momento de discussão
mais profunda, onde se encoraja que
compartilhem e interajam.

6
VOCÊ PODE OUVIR ISSO?

7

Ouvir histórias Bíblicas permite que a
criança compartilhe a história em suas
próprias palavras.

VOCÊ PODE FAZER ISSO?

Essa é a parte da aplicação. São apresentados
desafios e metas para que as crianças
contemplem e discutam.

8
CARTÕES DE REVISÃO

9

É UM RAP!

Nós guardamos o melhor para o final. Esse é o
momento de atividade da seção. O líder inicia
com as letras em preto e as crianças leem as
letras em azul. Permita que eles sejam criativos
pedindo que escrevam um rap sobre aquilo
que aprenderam na lição. Escreva suas ideias
no quadro e ouça como a energia se constrói
a medida que eles fazem o rap. Você pode
aumentar a velocidade da segunda vez. Se
divirta com eles!
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Junto com cada lição você encontrará
coloridos cartões ilustrados que irão
enriquecer a aula e permitir que as crianças
revisem o que aprenderam. Há um Registro
do Compromisso de Oração na contracapa do
livro que permitirá que as crianças anotem os
nomes com quem estão comprometidas. Você
pode encomendar um kit deles online em
theprayercovenant.org.

G ra ça
VOCÊ PODE DIZER ISSO?
Querido Pai celestial, obrigado por me amar e me tornar um
dos seus filhos.
–––––
1 JOÃO 3:1

Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos chamados filhos de Deus.

DE SEN
O
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João 3:16
1 João 4:10
Romanos 8:38-39
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G ra ça
“ORAÇÃO ESPONTÂNEA”
MOMENTO DE ORAÇÃO
Se sua classe for grande, divida-os em grupos menores e os dirija:
“Pai celestial, obrigado por me amar e me fazer um de seus filhos.”
Faça com que repitam essa frase e peça que cada um deles faça
uma breve oração dizendo a Deus como eles amam ser seus filhos,
o que o amor eterno de Deus significa para eles e que possam
agradecer por seu amor. Se sua classe for pequena, você pode formar
um círculo e pedir que dêem as mãos, e à medida em que tenham o
desejo de orar, podem fazê-lo.

FALE A RESPEITO!
•	Graça significa ser amado mesmo quando não fizemos nada para
merecer esse amor.
•	Nós sabemos que Deus nos ama porque ele nos criou, nos proveu
coisas, e mandou seu único Filho Jesus, para morrer na cruz por nós.
•	Você sabe o que amor eterno significa? Significa amor que nunca
acaba. Nem em um zilhão de anos.
•	Não termina quando você faz algo errado.
•	Não termina quando você se sente assustado.
•	Não termina quando alguém que você ama morre.
•	Não termina quando seu pai perde o emprego.
•	Não termina quando você tira notas baixas na escola.
•	Não importa o que aconteça, o amor de Jesus nunca acaba e nunca
falha.
Peça às crianças que compartilhem abertamente seus pensamentos
sobre o amor de Deus: medos e preocupações em perder o amor de
Deus ou felicidade e alegria em provar e aprender sobre seu amor.
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G ra ça
VOCÊ PODE OUVIR ISSO?
A Parábola da Ovelha Perdida (Lucas 15.1-7)

J

esus queria que todo mundo soubesse o quanto Deus os ama. Ele contou uma
história sobre um pastor e sua ovelha perdida. O pastor estava tão concentrado
nessa ovelha que tinha se perdido que deixou o resto
do rebanho e foi em busca dela. As ovelhas às vezes
se desviam e seguem seu próprio caminho. Elas
são animais indefesos e podem ser facilmente
atacadas e devoradas por ursos, lobos ou
leões. O trabalho do pastor é proteger a
ovelha do perigo, e isso foi justamente o que
o pastor fez. Ele estava tão feliz quando a
encontrou que carregou a ovelha em seus
ombros todo o caminho de volta. Então ele
chamou todos os seus amigos e vizinhos para
celebrar essa ovelha que estava perdida mas
que foi encontrada. Jesus disse que é isso o que
acontece no céu quando um menino ou menina,
homem ou mulher o aceita como seu Salvador - eles
passaram de estar perdidos a ser achados, e isso produz muita alegria, felicidade
e celebração no céu! Sofonias 3.17 nos ajuda a sentir a alegria que nosso Pai
Celestial tem por seus filhos. “O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso
para salvar. Ele se regozijará em você; com o seu amor a renovará, ele se regozijará
em você com brados de alegria”. Como você se sente sabendo disso?

VOCÊ PODE FAZER ISSO?
•	Creia que Jesus morreu por seus pecados e vive em seu
coração.
•	Creia que sua graça te fez seu amado filho.
•	Creia que seu amor por você jamais acaba, independente
do que seja.
•	Creia que Deus pode te usar para compartilhar sua
mensagem de graça com alguém hoje.
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G ra ça
CARTÕES DE
REVISÃO



Você consegue lembrar da primeira frase da oração, GRAÇA, e escrever abaixo?



Complete os espaços em branco.
1 João 3:1: “Vejam como é __________ o ___________ que o _________ nos concedeu:
sermos chamados __________ de Deus.”

	Em suas próprias palavras você pode compartilhar o que você acha que te faz um filho de
Deus para sempre?

	Como seus pais, Jesus te conhece pelo nome e sabe tudo sobre você!
Você pode escrever uma frase ou fazer um desenho que descreva como isso te faz sentir?



TEMPO DE RESPOSTA:

	É bom sermos gratos. Isso agrada a Jesus. Você pode escrever um bilhete de agradecimento
para Jesus?
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G ra ça
É UM

Eu sou um filho amado do Rei dos Reis!
EU SOU, EU SOU!

Sou sua aquisição preciosa por toda eternidade!
EU SOU, EU SOU!

Sou salvo por sua graça e redimido por seu sangue!
EU SOU, EU SOU!

Sou coberto por suas penas e livre de todo mal!
EU SOU, EU SOU!

Sou grato porque seu amor por mim nunca, nunca acaba!
EU SOU, EU SOU!

Eu sou um filho do Deus Altíssimo!
AMÉM!

O professor inicia lendo as palavras em preto e os alunos acompanham com
as respostas destacadas em azul. Depois encoraje a classe a que escrevam
seu próprio rap como grupo, escrevendo suas sugestões no quadro. Veja a
animação aumentando a medida que elas escrevem seu rap!
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A mo r
VOCÊ PODE DIZER ISSO?
Ajuda-me a te amar e obedecer.
–––––
MATEUS 22:37-38

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.

PODE SEN
Ê
C
O ISSO?

Deuteronômio 7:9
João 14:15
2 João 1:6
Colossenses 3:20
46
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A mo r
“ORAÇÃO ESPONTÂNEA”
MOMENTO DE ORAÇÃO
Direcione as crianças em seu momento de oração mais uma vez
orando: “Ajuda-me a te amar e obedecer.” Peça que repitam a
oração. Os encoraje a fazer orações curtas pedindo a Deus em
suas próprias palavras que os ajude a amar e obedecê-lo.

FALE A RESPEITO!
•	Jesus deseja que obedeçamos nossos pais.
•	Jesus deseja que o obedeçamos. Isso o faz feliz.
•	Nós mostramos nosso amor por Deus o obedecendo em tudo.
•	Você verá na história que a benção segue a obediência.
•	Obedecer e seguir a Jesus juntos é uma jornada emocionante.
Aqui você pode iniciar uma conversa sobre a obediência. Quando
obedecemos nossos pais, estamos na verdade obedecendo a Deus, pois
ele nos mandou obedecer nossos pais em tudo. Deixe que as crianças
falem sobre seus desafios em ser obedientes, mas também sobre as
bençãos que experimentaram por obedecer. Finalmente, ajude-os a
entender como amor e obediência estão conectados.
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A mo r
VOCÊ PODE OUVIR ISSO?
A História de Abraão (Gênesis 12:1-5)

A

braão viveu há muito, muito tempo atrás. Quando ele estava bem velhinho,
Deus lhe disse: “Deixe seu país, sua família e seus parentes e vá para uma
terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei e farei de você uma grande nação.
Você se tornará famoso e será uma benção para
outros. Todos na terra serão abençoados por
sua causa.” Abraão obedeceu a Deus. Ele se
foi com sua esposa Sara, seu sobrinho Ló
e com todos seus pertences. Se mudaram
para um lugar muito distante de casa, de
uma cidade chamada Harã para seu novo
lar, onde chamaram Terra Prometida.
Você sabe dizer porque Abraão fez o que
Deus lhe havia pedido? Isso mesmo! Ele
havia aprendido sobre amor e obediência.
Sua obediência foi só o começo de sua
longa aventura de crescimento e obediência,
amor e fé.

VOCÊ PODE FAZER ISSO?
• Mostre o seu amor e devoção a Deus sendo obediente ao que ele pede.
• Obedeça seus pais, pois isso honra a Deus.
• Confie em Deus e obedeça, mesmo quando não faz muito sentido.
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A mo r
CARTÕES DE
REVISÃO



Você consegue lembrar da segunda linha da oração, AMOR, e escrever abaixo?



Complete os espaços em branco:
	Mateus 22:37,38: “_______ o Senhor _____ _______ de todo o seu __________ e de
todo os seu _____________. Este é o _____________ e maior _________________.”



O que significa obedecer?



O que você acha que é mais difícil em ser obediente?



TEMPO PARA RESPOSTA:

	Em um pedaço de papel pautado, use sua melhor letra para escrever o versículo de hoje e
então o cole no seu papel colorido favorito — o papel colorido pode ser maior, para que pareça
uma moldura. Você o pode pendurar na parede do seu quarto ou na sua mesa para lembrar do
grande mandamento de Deus.
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A mo r
É UM

O que você deve fazer no início de cada dia?
CONFIAR, OBEDECER E ORAR!

O que você deve fazer quando ler a Santa Palavra de Deus?
CONFIAR, OBEDECER E ORAR!

O que você deve fazer quando for tentado a fazer algo errado?
CONFIAR, OBEDECER E ORAR!

O que você deve fazer quando tem um dia muito, muito ruim?
CONFIAR, OBEDECER E ORAR!

O que você deve fazer quando sente medo a noite?
CONFIAR, OBEDECER E ORAR!

O que você deve fazer que seja agradável aos olhos de Deus?
CONFIAR, OBEDECER E ORAR!

O professor inicia lendo as palavras em preto e os alunos acompanham com
as respostas destacadas em azul. Depois encoraje a classe a que escrevam
seu próprio rap como grupo, escrevendo suas sugestões no quadro. Veja a
animação aumentando a medida que elas escrevem seu rap!
50

Compaixão
VOCÊ PODE DIZER ISSO?
Ajuda-me a amar a outros como tu me amas.
–––––
JOÃO 15:12

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

PODE SEN
Ê
C
O ISSO?

Mateus 5:44-48
1 Coríntios 13:4-7
1 João 4:7-11
1 João 3:18
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Compaixão
“ORAÇÃO ESPONTÂNEA”
MOMENTO DE ORAÇÃO
Guie as crianças em seu momento de oração mais uma vez
orando: “Ajuda-me a amar a outros como tu me amas.” Peça que
repitam a oração. Os encoraje a fazer orações curtas pedindo
a Deus em suas próprias palavras que lhes mostre formas de
mostrar seu amor aos outros.

FALE A RESPEITO!
•	Amar a outros é tão importante quanto amar a Deus com todo o seu
coração, alma e mente.
•	Amar a outros significa amar seus amigos e seus inimigos. Uau! Essa é
difícil!
•	Amar a outros significa amar como Jesus ama, de forma sacrificial. Isso
significa colocar o outro antes de você.
Encoraje as crianças a compartilhar e falar abertamente sobre suas
preocupações e desafios em amar a outros como Jesus pede. Use como
referencia Mateus 5. As crianças possivelmente irão compartilhar seus
problemas nos relacionamentos e porque é difícil amar os que não
são como eles. Fale sobre as características do amor descritas em 1
Coríntios 13. O que é mais difícil de seguir e o que é mais fácil?
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Compaixão
VOCÊ PODE OUVIR ISSO?
O Bom Samaritano (Lucas 10:25-37)

O

que significa amar a outros como Deus nos ama? Vamos descobrir. Alguém
perguntou a Jesus: “Quem é o meu próximo?” Jesus explicou contando
uma história. Ele fazia muito isso. Ele era um ótimo contador de histórias.
Ele disse: “Um homem estava viajando em uma
estrada de Jerusalém à Jericó e foi atacado por
uma gangue de homens maus que bateram
nele, roubaram seu dinheiro e tudo o que
ele tinha e o deixaram quase morto na
beira da estrada. Um sacerdote passava
por ali, e quando viu o homem cruzou
para o outro lado da rua.” Cá entre nós,
ele não foi muito compassivo, foi? Jesus
continuou: “Um levita (líder religioso)
também passou pelo homem e fez a
mesma coisa que o outro.” Uau, sério? Você
sabe o que aconteceu depois? Um Samaritano
(alguém desprezado pelos Judeus) viu o homem
ferido, e adivinhe o que ele fez? Ele mostrou o amor
de Deus ajudando a cuidar dele. Ele limpou e enfaixou suas feridas, pois o
homem no seu burrinho levou-o a uma hospedaria (como um hotel) e pediu ao
hospedeiro que continuasse cuidando dele até que ele melhorasse. O Samaritano
disse: ‘Tenho aqui moedas de prata para cobrir as despesas, e se custar mais
te pagarei quando voltar.’” Você sabe como Jesus terminou a história? Ele disse:
“Agora vá e faça o mesmo.”

VOCÊ PODE FAZER ISSO?
• Amar como Jesus ama, sacrificialmente.
• A
 mar com nossas ações, não apenas com palavras. Quando se importa
com outros você está mostrando compaixão.
• A
 me a Jesus de todo o teu coração e peça que seu Espírito Santo que ame
outros através de você.

53

Compaixão
CARTÕES DE
REVISÃO

	Você pode se lembrar da terceira linha da oração, COMPAIXÃO, e escrevê-la abaixo?



Complete os espaços em branco:
João 15:12: “O meu _______________é este:____________ uns___________________
como eu os _____________.”



Por que a morte de Jesus na cruz é um exemplo de seu perfeito amor por você?



Diga uma forma em que você possa mostrar amor sacrificial por alguém que você conhece



TEMPO PARA RESPOSTA:

	Use papel de dobradura, giz de cera e canetinha, faça um cartão para alguém que você
deseja mostrar amor. Você poderá escrever o versículo memorizado hoje em algum lugar no
cartão!
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Compaixão
É UM

Te amo Deus, como todo meu coração!
EU AMO, EU AMO!

Te amo Deus, com toda minha alma!
EU AMO, EU AMO!

Te amo Deus, com toda minha mente!
EU AMO, EU AMO!

Te amo Deus com toda minha força!
EU AMO, EU AMO!

Teu amor é algo que quero ver e sentir!
EU AMO, EU AMO!

O professor inicia lendo as palavras em preto e os alunos acompanham com
as respostas destacadas em azul. Depois encoraje a classe a que escrevam
seu próprio rap como grupo, escrevendo suas sugestões no quadro. Veja a
animação aumentando a medida que elas escrevem seu rap!
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Arrependimento
VOCÊ PODE DIZER ISSO?
Perdão por meus pecados. Limpa-me.
–––––
SALMO 51:2

Lava-me de toda minha culpa e purifica-me do meu pecado.

DE SEN
O
P
Ê
OC ISSO?

Mateus 6:9-15
Atos 3:19
1 João 1:9
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Arrependimento
“ORAÇÃO ESPONTÂNEA”
MOMENTO DE ORAÇÃO
Guie as crianças no momento de oração novamente orando:
“Perdão por meus pecados. Lava-me.” Deixe as crianças
repetirem a oração. Encoraje-as a fazer orações curtas pedindo a
Deus em suas próprias palavras que as perdoe ou que as ajude a
perdoar a outros.

FALE A RESPEITO!
• Qual é a coisa mais difícil para você entender sobre o perdão?
• Por que é difícil perdoar aos que nos feriram?
• Por que é difícil dizer: “Por favor me perdoe”?
•	Como você se sente depois de resolver as coisas diante de Deus, seus
pais, seus irmãos ou amigos?
Guie a conversa falando sobre a disposição de Deus em perdoar todos
os nosso pecados. Ele é nosso exemplo, e porque ele nos perdoa
precisamos estar dispostos a perdoar a outros. Você pode ler o Pai
Nosso juntos. Encoraje as crianças a falar abertamente sobre momentos
em que acham difícil perdoar e compare isso com a sensação que
sentiram ao ser perdoados.
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Arrependimento
VOCÊ PODE OUVIR ISSO?
Parábola do Servo Impiedoso (Mateus 18:21-35)

P

edro perguntou a Jesus: “Quantas vezes devemos perdoar a quem pecou contra
nós, mais de sete vezes?” Jesus respondeu: “Setenta vezes sete,” e começou
a contar outra história. Havia um rei que chamou seus servos para acertar contas
com eles. Um dos servos devia uma quantia enorme
de dinheiro que jamais poderia pagar. O rei disse:
“Irei vender você e sua família como escravos
em troca do dinheiro que você me deve.” O
homem clamou: “Não, por favor, não faça isso!
Eu te imploro. Por favor, mostre misericórdia
por mim e por minha família.” O rei era um
homem bom e sentindo compaixão disse:
“Vou te liberar, você está livre da sua dívida!”
Mas adivinhe o que esse mesmo homem fez?
Ele foi e encontrou seu servo que lhe devia
uma pequena quantia de dinheiro e lhe disse:
“Se você não me pagar cada centavo que me deve
irei te jogar na prisão!” O servo implorou: “Por favor
seja paciente comigo! Eu te imploro por misericórdia!”
Mas o homem tinha um coração cruel e não teve misericórdia. Ao contrário, o
jogou na prisão. Um tempo depois o rei descobriu o que o servo perdoado havia
feito. Ele ficou muito irado e disse: “Servo malvado! Eu perdoei sua enorme dívida
porque você me implorou. Por que você não mostrou essa mesma compaixão ao
seu servo?” E sabem o que ele fez? Ele o jogou na prisão para ser punido até que
pudesse pagar tudo o que devia.

VOCÊ PODE FAZER ISSO?
• A
 rrependa-se de seus pecados todos os dias, peça a Deus que te limpe e te
faça branco como a neve.
• Creia que Deus lava todos os seus pecados.
• Peça a Deus que te ajude a não pecar.
• Peça a Deus que te ajude a ser perdoador e gentil.
• Sempre esteja pronto a perdoar a outros e não guardar rancor deles.
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Arrependimento
CARTÕES DE
REVISÃO



Você pode se lembrar da quarta frase da oração, ARREPENDIMENTO, e escrevê-la abaixo?



Complete os espaços em branco:
	Salmo 51:2: “Lava-me_______________a minha___________e_______________
do meu ________________.”



Por que temos que confessar nossos pecados a Deus todos os dias?



Por que é tão importante perdoar a outros?



TEMPO PARA RESPOSTA:

	Tirinhas do Perdão - corte tiras de papel iguais. Em um dos lados escreva “Deus me perdoa
quando…” No outro lado escreva: “ Eu perdoo a outros quando…” Grampeie ou cole cada tira
dentro da próxima tira. Você as pode pendurar em seu quarto para lembrar-se de agradecer a
Deus pelo seu inesgotável perdão.
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Arrependimento
É UM

O que devemos fazer quando desobedecemos?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando dizemos algo errado?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando contamos uma mentira?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando começamos uma briga?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando não perdoamos?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando somos rudes?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando queremos as coisas do nosso jeito?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O professor começa lendo as palavras em preto e os alunos acompanham com
as respostas destacadas em azul. Depois encoraje a classe a que escrevam
seu próprio rap como grupo, escrevendo suas sugestões no quadro. Veja a
animação aumentando a medida que elas escrevem seu rap!
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A d o r aç ã o
VOCÊ PODE DIZER ISSO?
Eu te adorarei com todo o meu coração!
–––––
SALMO 9:1

SENHOR, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas.
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Mateus 21:16-17
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Apocalipse 4:8-11
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Adoração
“ORAÇÃO ESPONTÂNEA”
MOMENTO DE ORAÇÃO
Guie as crianças no momento de oração orando: “Eu te louvarei,
oh Senhor, com todo o meu coração!” Peça que repitam a oração.
Os encoraje a fazer orações curtas de louvor e adoração - dizendo
o quão grande, maravilhoso e surpreendente Deus é! Pode ser
uma parte de uma música que fale sobre a grandeza de Deus ou
qualquer outra coisa que queiram dizer a Deus.

FALE A RESPEITO!
• Há momentos mais fáceis de se louvar a Deus que outros.
• Compartilhe um momento em que você achou fácil louvar a Deus.
• Compartilhe quando achou mais difícil louvar a Deus.
• T
 er um coração grato não só agrada a Deus, mas é parte do louvor a
ele. Louve a ele quando você acordar! Louve quando comer! Louve
quando for para a escola e quando voltar para casa! Louve antes de
dormir!
• D
 esenvolver o hábito de louvar não somente agrada seu Pai celestial,
mas também te fará sentir feliz e abençoado.
Crianças sabem como adorar! Eles não se seguram ao mostrar seu
amor por Jesus, e isso pode ser contagioso. Permita que eles digam
qual estilo de adoração eles gostam mais. Se certifique de falar sobre
ser grato. É difícil ser agradecido por tudo o tempo todo. Nunca é tarde
para começar desenvolver o hábito da oração e da gratidão.
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Adoração
VOCÊ PODE OUVIR ISSO?
A História do Natal (Lucas 1 e 2)

H

á muito, muito tempo atrás, mais de 2000 anos atrás, uma jovem chamada
Maria recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel. Ele tinha uma mensagem
muito especial para Maria. “Não tenha medo Maria, você achou favor da parte do
Senhor. Você terá um filho e dará a luz em breve, e
você lhe dará o nome Jesus. Ele será grande e
será chamado filho do Altíssimo.” Houve uma
grande alegria que se seguiu ao nascimento
de Jesus. “De repente muitos outros anjos
desceram do céu e se uniram em louvor
a Deus. Eles diziam: ‘Glória a Deus nas
alturas! Paz na terra a quem Deus quer
bem.”’ Logo pastores chegaram para
visitar e adorar o rei recém nascido. Eles
glorificavam e adoravam a Deus pelas coisas
que viam e ouviam. Alguns magos vieram do
leste em busca do menino Jesus. Uma linda e
brilhante estrela que brilhava no céu os guiou até
onde ele estava, para que adorassem seu Rei. Assim
como Maria, José, os pastores e os magos honraram e adoraram a Jesus devemos
honrá-lo e adorá-lo também. E um dia quando estivermos no céu, vamos estar ao
redor de seu trono, honrando e adorando a Jesus para sempre e sempre.

VOCÊ PODE FAZER ISSO?
• Louve a Deus todos os dias e o dia todo.
•	Louve a Deus em todas as circunstâncias. Isso é uma escolha.
•	Tenha um coração agradecido a Deus e pelas pessoas que Deus colocou
em sua vida: sua família, amigos e professores.
•	Desenvolva o hábito do louvor!
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Adoração
CARTÕES DE
REVISÃO


Você consegue se lembrar da quinta linha da oração, ADORAÇÃO, e escrever abaixo?



Complete os espaços em branco:
Salmo 9:1: “SENHOR, quero dar-te______________ de todo o meu _______________ e
____________ de todas as tuas____________________.”



Você pode dizer formas diferentes de adorar a Jesus?



Qual sua forma favorita de adoração?



TEMPO PARA RESPOSTA:

	Fazer um instrumento (maraca) é simples e divertido. Encha uma garrafa de água vazia com
arroz pela metade (ou feijão). Decore a garrafa com adesivos ou como queira. Cantem e
dancem para Jesus!
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Adoração
É UM

Jesus é digno de todo nosso louvor!
AMÉM, AMÉM!

Nós devemos louvá-lo todos os dias o dia todo!
AMÉM, AMÉM!

Ele se alegra muito quando seus filhos cantam!
AMÉM, AMÉM!

Agora todos juntos deixemos seu louvor ecoar!
AMÉM, AMÉM!

Jesus veio para nos salvar do pecado!
AMÉM, AMÉM!

Pra sempre nós o veremos como Cristo nosso Rei!
AMÉM, AMÉM

O professor começa lendo as palavras em preto e os alunos acompanham com
as respostas destacadas em azul. Depois encoraje a classe a que escrevam
seu próprio rap como grupo, escrevendo suas sugestões no quadro. Veja a
animação aumentando a medida que elas escrevem seu rap!
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Compromisso
VOCÊ PODE DIZER ISSO?
Jesus, eu quero te seguir como meu Senhor. Muda-me
como tu queres.
–––––
JOÃO 13:13

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

PODE SEN
Ê
C
O ISSO?

Mateus 4:18-22
Mateus 16:24
Gálatas 2:20
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Compromisso
“ORAÇÃO ESPONTÂNEA”
MOMENTO DE ORAÇÃO
Guie as crianças na oração mais uma vez orando: “Jesus, eu quero te
seguir meu Senhor. Transforma-me como tu queiras.” Peça que as
crianças repitam a oração. Os encoraje a que façam orações curtas
expressando seu desejo de seguir a Jesus como seu Senhor.

FALE A RESPEITO!
• C
 ompromisso é uma promessa de lealdade a uma pessoa ou a uma
causa.
• C
 ompromissos envolvem tempo, dinheiro e trabalho duro. É como estar
em um time de esporte – cumprir com os horários, ir aos treinos e
aparecer para os jogos.
• J esus deseja que você se comprometa em segui-lo como Senhor de sua
vida.
• “ Muda-me como tu desejas” é dizer que você está disposto a viver sua
vida completamente comprometido com Jesus Cristo.
• Manter compromissos não é fácil.
Quando você falar de compromisso, permita que as crianças comentem
em quais compromissos elas estão envolvidas (esportes, música, etc.)
e o que é fácil e difícil em manter um compromisso. Fale sobre o que
significa ser um seguidor de Jesus comprometido. De que formas esses
compromissos são diferentes? De que forma são similares? Os encoraje a
comentar de forma aberta e honesta.
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Compromisso
VOCÊ PODE OUVIR ISSO?
Pedro não é perfeito (Lucas 22:54-62)

P

edro uma vez disse a Jesus: “Mesmo que todos te rejeitem, eu nunca te
rejeitarei!” Jesus pensava diferente e disse a Pedro que antes que o galo
cantasse, Pedro o negaria três vezes no pátio da casa do sumo sacerdote onde
Jesus seria interrogado antes de sua crucificação. E
aconteceu exatamente como Jesus disse. Uma
criada viu a Pedro e disse: “Você estava com
Jesus.” “Não, isso não é verdade! Não sei do
que você está falando!” Pedro respondeu.
Então outra criada disse às pessoas ali:
“Este homem estava com Jesus,” e de novo
Pedro o negou. Passou algum tempo. Pedro
estava assustado e muito nervoso. Ele queria
que as pessoas parassem de reconhecê-lo,
mas aconteceu de novo: “Nós sabemos que
você é um deles. Você fala como um galileu.”
Pedro começou a amaldiçoar e jurar dizendo:
“Eu não conheço este homem!” Então aconteceu
exatamente o que disse Jesus: “CÓ-CÓ-RICÓ!” Oh,
de repente Pedro se lembrou das palavras de Jesus e fugiu chorando. Ele sabia
que tinha feito exatamente o que Jesus havia previsto e se sentiu horrível. Mas
sabe de uma coisa? Jesus não desistiu de Pedro. Depois disso Jesus ressuscitou,
ele estava na margem do Rio Tiberius tomando café da manhã com alguns dos
discípulos. Jesus perguntou três vezes a Pedro: “Pedro, você me ama?” Todas as
vezes Pedro respondeu: “Sim Senhor, tu sabes que eu te amo,” e cada vez Jesus
dizia, “alimenta minhas ovelhas.” Jesus queria que Pedro fosse seu discípulo e
que fizesse discípulos. Mesmo Pedro sendo imperfeito, Jesus sabia que Pedro
realmente queria segui-lo como seu Senhor. Pedro nunca mais negou a Jesus.

VOCÊ PODE FAZER ISSO?
• Comprometa-se a seguir a Jesus como o Senhor da sua vida.
• C
 omprometa-se a deixar que Jesus tenha total controle sobre seus
pensamentos, ações e desejos.
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• M
 ostre a Jesus que ele significa mais do que qualquer outra coisa no
mundo e que você deseja segui-lo, obedecê-lo e tornar-se mais parecido
com ele.

Compromisso
CARTÕES DE
REVISÃO


Você pode se lembrar da sexta linha da oração, COMPROMISSO, e escrever a baixo?



Complete os espaços em branco:
João 13:13: “Vocês me ___________ _____________ e ___________.

E com ___________, pois eu o _________.”



Por que seguir a Jesus é um compromisso?

Quais são as coisas em que você é comprometido?



TEMPO PARA RESPOSTA:

	Feche seus olhos e pergunte a Jesus: “Como seria se eu fosse um seguidor apaixonado e
comprometido com o Senhor?” O que você faria? Faça um desenho sobre o que Jesus te
mostrou e então compartilhe com seus pais e amigos.
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Compromisso
É UM

Você ajuda sua mãe o dia todo com tarefas domésticas
ISSO É BOM, ISSO É BOM!

Você se inscreveu em um time, mas se esqueceu de ir aos jogos
ISSO É RUIM, ISSO É RUIM!

Você ajudou um amigo com dificuldades na escola.
ISSO É BOM, ISSO É BOM!

Você faltou a aula de piano porque queria ficar de boa
ISSO É RUIM, ISSO É RUIM

Você manteve todas as promessas que você fez
ISSO É BOM, ISSO É BOM

Então mantenha seus compromissos e lembre-se de orar!

O professor começa lendo as palavras em preto e os alunos acompanham com
as respostas destacadas em azul. Depois encoraje a classe a que escrevam
seu próprio rap como grupo, escrevendo suas sugestões no quadro. Veja a
animação aumentando a medida que elas escrevem seu rap!
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Dependência
VOCÊ PODE DIZER ISSO?
Enche-me do teu Santo Espírito.
–––––
EFÉSIOS 5:18b

Deixem-se encher pelo Espírito.

Atos 2:1-17
Romanos 8:26-27
Romanos 15:13
Gálatas 5:22-26
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Dependência
“ORAÇÃO ESPONTÂNEA”
MOMENTO DE ORAÇÃO
Guie as crianças novamente em oração orando: “Enche-me com teu
Santo Espírito.” Peça que as crianças repitam a oração. As encoraje a
que façam orações curtas para que Deus as encha com seu Espírito e
faça delas canais nos quais o Espírito possa fluir.

FALE A RESPEITO!
• Estar cheio do Espírito não é um conceito fácil de entender.
• V
 ocê precisa ser dependente do Espírito Santo para que ele te use
para sua glória.
• P
 ode precisa ser dependente do Espírito para se tornar mais
parecido com Jesus.
• Q
 uando você se torna mais parecido com Jesus e é cheio de seu
Espírito, você irá produzir o fruto do seu Espírito.
• A
 mor, alegria, paz, e paciência são frutos do seu Espírito vivendo
dentro de você.
Guie a conversa falando sobre o que significa ter um amigo e um
consolador que se possa confiar para ajudá-lo e orientá-lo a cada dia.
O que você acha desse relacionamento? Discuta os vários frutos do
Espírito, e deixe que as crianças compartilhem com quais eles tem
mais dificuldade que outros.
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Dependência
VOCÊ PODE OUVIR ISSO?
O Consolador (João 14:15-31)

P

are um momento, feche seus olhos e imagine um amigo que você realmente
ama. Você vê sua face? Agora imagine essa pessoa dizendo: “Estou indo
embora amanhã para um lugar muito, muito longe onde você não pode vir. Mas não
se preocupe, eu deixarei meu espírito aqui para falar com você e brincar.” Claro
que isso nunca aconteceria, a não ser com Deus, mas
foi isso que aconteceu um pouco antes de Jesus
morrer e ressuscitar para estar à destra de Seu
Pai nos céu. Ele não nos deixou sozinhos.
Jesus disse em João14:16-17: “E eu pedirei
ao Pai e ele dará a vocês outro Conselheiro
para estar com vocês para sempre, o Espírito
da verdade.” Jesus enviou seu espírito para
ajudar a igreja a começar sua missão. Não
muito depois em um dia muito especial,
chamado Pentecostes, um forte vento soprou,
e ele encheu a todos com seu Santo Espírito.
Seu Espírito estaria com eles sempre como seu
consolador, ajudador e amigo.

VOCÊ PODE FAZER ISSO?
• Torne-se dependente do Espírito de Deus para te guiar, consolar e ensinar.
• Peça todos os dias a seu Pai celestial que te encha de seu Espírito.
• O
 re para que o fruto de seu Espírito seja refletido em você, que será então
um testemunho, benção e encorajamento a todos que estão a sua volta.
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Dependência
CARTÕES DE
REVISÃO
	Está ficando mais difícil, mas você consegue! Você consegue lembrar da sétima linha da
oração, DEPENDÊNCIA, e escrevê-la a baixo?



Complete os espaços em branco:
Preencha os espaços em branco. Efésios 5:18b: “Mas________________________________
pelo ________________.”



Escreva os frutos do Espírito abaixo:
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________

	Qual é o fruto mais desafiador ou difícil para você demostrar? Como a oração pode te
ajudar nisso?



TEMPO PARA RESPOSTA:
Desenhe uma tigela em um pedaço de papel. Usando papel de dobradura corte vários formatos
de frutas usando diferentes cores: laranja, maçã, banana, uva - você decide. Depois cole na
sua cesta e imprima claramente Gálatas 5:22-23 na parte de baixo. Você pode pendurar como
um lembrete para ser cheio do Espírito.
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Dependência
É UM
Carla decidiu convidar sua amiga para ir a igreja
NO ESPÍRITO? SIM, SIM, SIM!

João não estudou e colou na prova.
NO ESPÍRITO? NÃO, NÃO, NÃO!

Suzana compartilhou seu testemunho com toda a classe.
NO ESPÍRITO? SIM, SIM, SIM!

Bruno orou pela cura de sua mãe que está muito doente.
NO ESPÍRITO? SIM, SIM, SIM!

Pedro pegou algo que não lhe pertencia.
NO ESPÍRITO? NÃO, NÃO, NÃO!

José escreveu uma carta para uma criança missionária.
NO ESPÍRITO E ESSE É O RAP!

O professor começa lendo as palavras em preto e os alunos acompanham com
as respostas destacadas em azul. Depois encoraje a classe a que escrevam
seu próprio rap como grupo, escrevendo suas sugestões no quadro. Veja a
animação aumentando a medida que elas escrevem seu rap!
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Influência
VOCÊ PODE DIZER ISSO?
Faz-me um instrumento da tua graça, verdade e justiça.
–––––
JOÃO 1:14

Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
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Mateus 19:13-15
Atos 2:16-17
Lucas 18:15-17
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Influência
“ORAÇÃO ESPONTÂNEA”
MOMENTO DE ORAÇÃO
Guie as crianças no momento de oração orando: “Faça-me um instrumento
de sua graça, verdade e justiça.” Faça com que repitam a oração. Peça
as crianças que façam orações curtas pedindo a Deus que as use para
compartilhar sua verdade e mostrar sua graça para outros a sua volta.

FALE A RESPEITO!
• J esus mostrou justiça todos os dias em que ele curou o doente
e ajudou o pobre.
• Ele não se importou se eram velhos, jovens, ricos ou pobres.
• Ele tratou a todos de forma justa.
• Ele foi amoroso e gracioso com todos.
• Ele sempre falou a verdade. Ele nunca mentiu.
• C
 omo você pode mostrar justiça aos seus amigos, família ou
comunidade?
Peça que as crianças compartilhem formas em que podem
ser agentes da justiça. Falem de momentos em que pode ser
difícil dizer a verdade. Como guardar a Palavra de Deus em seu
coração pode te ajudar a falar de forma verdadeira?
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Influência
VOCÊ PODE OUVIR ISSO?
Jesus e as Crianças (Mateus 18:1-6)

E

m uma tarde de sol e calor, os discípulos estavam sentados em volta de Jesus
conversando. E assim como às vezes nos perguntamos quem é tratado melhor
em casa, na escola, no parque, os discípulos se perguntavam o mesmo. “Hum,
então Jesus,” eles perguntaram, coçando suas cabeças:
“Quem é o mais importante no reino dos céus?” Meu
palpite é que eles esperavam que Jesus dissesse
o nome de um deles. Bem, Jesus sabia
exatamente o que eles pensavam, e pediu
que se aproximasse uma criança. “Fique ao
meu lado,” ele disse. Então ele olhou seus
discípulos nos olhos e disse a coisa mais
incrível: “Qualquer um que seja humilde
como essa criança é o maior no reino dos
céus.” Ele disse algo ainda mais incrível
depois disso: “E quem recebe uma pequena
criança como essa em meu nome me recebe.”
Uau! E você sabe que quando Jesus fala, ele fala
sério, porque ele só diz a verdade. Jesus tinha um
coração para a justiça. Ele sempre gastava tempo com
aqueles que as pessoas não chamariam de famosas, legais ou importantes. Ele se
importava com o pobre. Mostrou compaixão pelo doente. Ele trouxe paz aos que
estavam feridos por dentro. E ele sempre amou gastar tempo com as crianças, que
geralmente eram ignoradas. Jesus disse: “será terrível para qualquer pessoa que
ferir uma pequena criança.” Você pode sentir como Deus te ama e se preocupa
com você? Lembre-se, Deus pode te usar, em qualquer idade, para ser seu agente
de graça, verdade e justiça.

VOCÊ PODE FAZER ISSO?
•	Deixa Deus te usar para compartilhar sua mensagem de graça, amor e
justiça.
• Decida em seu coração sempre dizer a verdade.
• Memorize a Palavra de Deus.
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Influência
CARTÕES DE
REVISÃO


Você consegue lembrar a oitava linha da oração, INFLUÊNCIA, e escrevê-la a baixo?



Complete os espaços em branco:
João 1:14: “Vimos a sua _____________, glória como do _______________,
vindo do _________, cheio de ____________ e de _______________.”

	Você recebeu alguém que era novo em sua escola, igreja ou vizinhança? Se assim for,
compartilhe um momento em que você recebeu essa pessoa. Se não, que tal tentar? Quanto
mais você fizer isso, mais fácil será!

	Você se lembra de algum momento em que você foi capaz de influenciar ou persuadir alguém
a fazer a coisa certa numa situação difícil? Se assim for, compartilhe como essa pessoa
respondeu a sua ajuda.



TEMPO PARA RESPOSTA:

	Você pode pensar em formas em que Deus pode te usar para alcançar os que estão a sua
volta? Talvez começar um clube de oração na igreja? Talvez convidar alguns amigos a igreja?
Receber algum novo vizinho ou criança na sua classe?
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Influência
É UM

Eu quero ser seu agente da verdade!
EU QUERO, EU QUERO!

Eu quero falar suas palavras de graça!
EU QUERO, EU QUERO!

Eu quero mostrar tua justiça em minha vida todos os dias!
EU QUERO, EU QUERO!

Eu quero ajudar aqueles que estão perdidos e desviados!
EU QUERO, EU QUERO!

Eu quero ajudar aos que não tem muito!
EU QUERO, EU QUERO!

Eu quero ajudar aos que são ignorados!
EU QUERO, EU QUERO!

O professor começa lendo as palavras em preto e os alunos acompanham com
as respostas destacadas em azul. Depois encoraje a classe a que escrevam
seu próprio rap como grupo, escrevendo suas sugestões no quadro. Veja a
animação aumentando a medida que elas escrevem seu rap!
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Discipulado
VOCÊ PODE DIZER ISSO?
Usa-me para tua glória e para convidar outros a te seguir.
–––––
MATEUS 28:19

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
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Discipulado
“ORAÇÃO ESPONTÂNEA”
MOMENTO DE ORAÇÃO
Guie as crianças novamente no momento de oração orando: “Usame para tua glória e para convidar outros a te seguir.” Faça com que
repitam a oração. Os encoraje a fazer orações curtas expressando
seu desejo por ser usados para a glória de Deus e ter ousadia de
convidar outros a seguir a Jesus.

FALE A RESPEITO!
• M
 issionários são aqueles que foram chamados por Deus para pregar
do evangelho de Jesus Cristo.
• M
 uitas vezes isso significa ter que viajar para um país distante
e aprender um novo idioma e cultura. É uma vida de sacrifício e
devoção a Deus.
• J esus deseja que sejamos missionários onde quer que vivamos e
que sejamos sua luz na escola e em casa.
Você talvez possa começar pedindo as crianças que compartilhem
histórias missionárias de suas igrejas ou de alguém que eles
conheçam de algum lugar do mundo. Os encoraje a falar sobre formas
de falar de Jesus a suas famílias e amigos.
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Discipulado
VOCÊ PODE OUVIR ISSO?
Saulo de Tarso se torna Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo (Atos 9:1-22)

P

aulo, que era um perseguidor e inimigo de Cristo e seus seguidores, se tornou
um dos mais importantes líderes da Igreja primitiva e missionário do evangelho.
Tudo aconteceu quando Saulo (depois seu nome foi mudado para Paulo) estava
viajando em uma estrada para Damasco. Uma luz muito
brilhante vinda do céu o fez cair no chão. E ele
ficou cego. Ele ouviu uma voz dizer: “Saulo, por
quer me persegues?” Quem é você, Senhor?”
Saulo perguntou. “Eu sou Jesus a quem
você persegue.” Saulo estava com medo e
tremendo. Por três dias ele não pôde ver.
Por três dias não pôde comer ou dormir. Um
homem bondoso chamado Ananias foi guiado
por Deus para encontrar Paulo. “Ananias, eu
quero que você restaure a vista de Saulo. Eu
o escolhi para ser um missionário.” Ananias
não entendeu nada. Ele havia escutado coisas
terríveis que Saulo fez com os cristãos, mas
mesmo assim Ananias obedeceu a Deus. Deus curou
Saulo, e ele começou a pregar e a ensinar sobre Jesus por onde passava. Muitos
se tornaram seguidores de Jesus. Mais tarde o nome de Saulo foi mudado para
Paulo. A Bíblia está cheia de ensinamentos e cartas de Paulo às igrejas. Ele virou
o mundo de cabeça para baixo por Jesus, deu a Deus toda a glória e ensinou a
outros a fazer o mesmo.

VOCÊ PODE FAZER ISSO?
• D
 ecida em seu coração que seja lá o que você faça, faça para a
glória de Deus.
• Reconheça que suas habilidades e talentos vêm de Deus.
• Deixe que todas suas ações sejam um presente de amor para Jesus.
• P
 eça a Deus para que você cresça em ousadia para convidar outros a
segui-lo.
• P
 eça a Deus por oportunidades para compartilhar seu amor onde
quer que você vá.
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Discipulado
CARTÕES DE
REVISÃO
	Estamos quase lá! Você consegue lembrar da nona linha da oração, DISCIPULADO, e
escrevê-la abaixo?



Complete os espaços em branco:
Mateus 28:19: “______________, vão e façam ___________________ de todas
as ____________, batizando-os em _________ do ______ e do __________
e do ____________ Santo.”



O que é um missionário?



Como eu e você podemos ser missionários e fazer discípulos mesmo no nosso bairro?



TEMPO PARA RESPOSTA:

	Escolha uma pessoa que você conhece mas que não conheça a Jesus. Escreva seu nome em
um cartão e se comprometa a orar por ela todos os dias. Lembre-se que Deus pode te usar
para falar a outros de seu amor!
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Discipulado
É UM

Eu realmente quero ter o coração de Deus para amar
SIM, SIM!

Eu realmente quero ter o coração de Deus para servir
SIM, SIM!

Eu sei que Deus pode me usar como seu pequenino
SIM, SIM!

Para compartilhar a história de seu infinito amor
SIM, SIM!

Eu quero ir e fazer discípulos no nome de Jesus
SIM, SIM!

Você me ajuda a fazer o mesmo?
SIM, SIM!

O professor começa lendo as palavras em preto e os alunos acompanham com
as respostas destacadas em azul. Depois encoraje a classe a que escrevam
seu próprio rap como grupo, escrevendo suas sugestões no quadro. Veja a
animação aumentando a medida que elas escrevem seu rap!
85

Autoridade
VOCÊ PODE DIZER ISSO?
Em nome de Jesus eu oro. Amém.
–––––
FILIPENSES 2:9

Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
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Autoridade
“ORAÇÃO ESPONTÂNEA”
MOMENTO DE ORAÇÃO
Guie as crianças no momento de oração encorajando-as a fazer
orações curtas com um pedido em nome de Jesus. Pode ser por
cura deles mesmos ou de alguém que amam, ou pode ser por
ajuda para que cresçam em amor ou para serem usadas por Deus
de maneira especial.

FALE A RESPEITO!
• A
 Bíblia diz: “Toda a autoridade me foi dada no céus e na terra.”
Quando oramos em nome de Jesus nós temos autoridade.
• Isso levanta questões: Deus responde nossas orações da forma que
desejamos se oramos em nome de Jesus? Isso significa que Deus vai
me dar tudo que eu quero?
• N
 ossas orações devem ser focadas em coisas que irão glorificar nosso
Pai no céu e que irão avançar o seu reino na terra.
Deixe que as crianças compartilhem abertamente sobre suas vidas de
oração. Elas receberam resposta de suas orações? Se sentiram frustradas
porque sentiram que algumas orações não foram respondidas da forma
que imaginavam ou não foram respondidas?
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Autoridade
VOCÊ PODE OUVIR ISSO?
O Cego Bartimeu (Marcos 10:46-52)

B

artimeu era cego, e era um mendigo que vivia nas ruas de Jericó. Ele soube de
Jesus e de seus maravilhosos feitos. Ouviu sobre como Jesus curava os doentes,
os cegos e os que não podiam andar. Bartimeu desejava que Jesus também o
curasse. Ele clamou: “Jesus, Mestre, tem compaixão
de mim! Tem compaixão de mim!” As pessoas
próximas a Bartimeu não foram amáveis. Elas
gritavam: “Cale-se!” Mas Bartimeu as ignorou
e continuou chamando Jesus. E ele o ouviu
e disse: “Tragam ele até mim.” A multidão
disse: “Anime-se! Ele está te chamando!”
Jogando sua jaqueta, Bartimeu de um salto e
foi ao encontro de Jesus. “O que você quer?”
Perguntou Jesus. Ele respondeu: “Eu quero
ver!” Jesus respondeu: “Tua fé te salvou.”
Bartimeu creu que Jesus tinha o poder para
curar as pessoas. Bem, você pode imaginar
quão feliz Bartimeu ficou quando finalmente pôde
ver. E você pode imaginar como deve ter sido abrir
os olhos e ver a Jesus? Ele nunca foi o mesmo depois disso. Ele começou a seguir
a Jesus, contando a todos sobre as coisas maravilhosas que ele fez.

VOCÊ PODE FAZER ISSO?
• Foque suas orações em coisas que irão glorificar seu Pai celestial.
• Peça a Deus, em nome de Jesus, por sabedoria e direção.
• Peça a Deus, em nome de Jesus, por cura e força.
• Creia em seu coração que há poder no nome de Jesus.
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Autoridade
CARTÕES DE
REVISÃO
	Parabéns! Você chegou na ultima linha da oração, AUTORIDADE! Você a pode escrever
abaixo?



Complete os espaços em branco:

	Filipenses 2:9: “Por isso Deus o ______________ a ____________________
posição e lhe _______ o ____________ que está _____________ de todo ___________.”

	Eu estava pensando na história bíblica de hoje, por que você pensa que Bartimeu foi curado
por Jesus? Se Jesus ouviu a Bartimeu, ele também pode te ouvir? E se Jesus te ouve, ele
pode responder suas orações igual respondeu a de Bartimeu? A resposta é ‘Sim’! Você pode
pedir a Deus por cura, por força, ou por ajuda para você e para outros, porque Deus ouve e
responde as orações!



TEMPO PARA RESPOSTA:

	Faça uma Caixa de Pedidos de Oração. Você pode usar qualquer caixa: caixa de sapatos,
caixa de papelão ou a que quiser. Você pode decorar a caixa com papel de embrulhar,
adesivos ou simplesmente escrever: MINHA CAIXA DE ORAÇÃO. Escreva seus pedidos
de oração e os mantenha na caixa lembrando de orar todos os dias. A medida que Deus
responder suas orações se assegure de escrever isso também e sempre ser grato por ele ouvir
e responder suas orações!
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Autoridade
É UM
O que devemos fazer quando desobedecemos?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando dizemos algo errado?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando contamos uma mentira?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando começamos uma briga?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando não perdoamos?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando somos rudes?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!
O que devemos fazer quando queremos as coisas do nosso jeito?
NOS ARREPENDER, ORAR E EVITAR!

O professor começa lendo as palavras em preto e os alunos acompanham com
as respostas destacadas em azul. Depois encoraje a classe a que escrevam
seu próprio rap como grupo, escrevendo suas sugestões no quadro. Veja a
animação aumentando a medida que elas escrevem seu rap!
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O C O M P RO M
A melhor forma de experimentar o Compromisso
de Oração é igreja e família juntos começarem
um estilo de vida orando o Compromisso de
Oração.

FAMÍLIA
Por mais motivos do que gostaríamos de listar,
pode ser difícil conseguir orar em família. No
entanto, o Compromisso de Oração é uma forma
simples e fácil que torna a oração juntos possível.
Imagine um momento de refeição em família
concluído com o Compromisso de Oração para
Crianças. Talvez a família ore junta em uníssono;
talvez alguém ore em voz alta enquanto os demais
oram em silêncio; talvez cada linha da oração
seja lida por cada um na mesa, um por um. Seja
criativo; ore cada noite de uma forma diferente.
Não precisa ser um tempo longo - pode ser breve,
simples e objetivo.
Claro, a oração pode levantar perguntas ou
estimular reflexões sobre as formas em que Deus
está trabalhando em sua família. Seja sensível à
curiosidade espiritual de seus filhos. À medida
em que a conversa flua naturalmente, verdades
espirituais podem ser desfrutadas juntos em um
tempo mais prolongado. No momento de dormir,
mamãe e papai podem ler a seção das crianças
deste livro juntos; ou você pode ouvir uma das
crianças ler para você. Talvez você possa procurar
um verso diferente na contra-capa do Compromisso
de Oração para Crianças por noite. Os recursos para
professores na segunda metade deste livro podem
prover formas novas e criativas para conversas no
momento de dormir.
É recomendável sempre ter à disposição várias
cópias dos cartões do Compromisso de Oração
para Crianças - ter cópias na sala e no quarto. Você
pode encomendar quantos necessite pelo nosso
site theprayercovenant.org.
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A IGREJA
A Igreja tem um papel instrumental no desenvolvimento espiritual das crianças. Se queremos
criar uma geração de fiéis seguidores de Jesus,
devemos estar cercados por uma comunidade
de fé intergeneracional que ajude a cultivar seu
relacionamento com Jesus. A oração é uma
ferramenta efetiva para cultivar essa relação.
Nós cremos que o Compromisso de Oração para
Crianças provê um currículo com passo-a-passo
detalhado que estabelece uma base sólida para a
oração. O currículo é flexível, você pode decidir o
que funciona melhor para você tanto para a escola
dominical semanal no período de 10 a 12 semanas,
ou para uma Escola Bíblica de Férias ou pequenos
grupos de estudo. Nós recomendamos seu uso em
duas fases. Primeiro, discipule as crianças através
dos dez temas em um período de 10 semanas e
convide-as para o Compromisso de Oração com
um amigo ou familiar por 40 dias. Então libere as
crianças para que formem clubes de Compromisso
de Oração para Crianças, em reuniões semanais
para orar sobre os pedidos da igreja, escola, amigos
e família. Oração é poder e permitir que as crianças
experimentem o poder da oração fortalecerá sua
fé de inúmeras maneiras. Assegure-se de acessar
nossa página para crianças: theprayercovenant.
org/kids/. Você encontrará muitos recursos, fotos
e testemunhos do Compromisso de Oração de
crianças de todo o mundo. Nós amamos histórias!
Por favor escreva e compartilhe sua história do
‘compromisso' conosco. Será um prazer ouvir você!

CONCLUSÃO
Assim como o fogo arde mais quando colocamos
mais lenha na fogueira, o poder do Compromisso
de Oração é desencadeado à medida em que os
membros começam a orar uns pelos outros. Da
mesma forma, quando uma família toda entra no
Compromisso de Oração juntos, pai, mãe e filhos,
seu poder brilha tanto dentro como fora da família.
Recursos disponíveis no site: theprayercovenant.org

