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 Orientação para líderes de crianças 

 Seu estilo de vida é o maior exemplo que você pode deixar para suas crianças. 

 Seu tempo diário com Deus, sua busca e intensidade irão fazer toda a diferença em suas 

ministrações. 

 Nunca deixe para estudar a lição na última hora, ela deve ser lida uma semana antes, afim de 

que a verdade ali inserida torne-se realidade para você. 

 Conheça suas crianças. Procure visitá-las para saber a realidade de cada uma. 

 Ore por elas, para que mudanças aconteçam em suas vidas. Ore para que toda a oposição 

das trevas seja quebrada em nome de Jesus Cristo. 

 Não esqueça que cada encontro é uma oportunidade para o Espírito 

Santo trabalhar no coração das crianças. 

 Não considere seus alunos como seu legado espiritual, pois Jesus 

disse a Pedro: “apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21:16 b). Trabalhe 

para no sentido de imprimir o caráter de Cristo nelas. 

 Encerre cada reunião compartilhando um lanche. Não precisa ser algo 

complicado, o objetivo é terem um momento de comunhão. 

 Faça cópias das atividades das lições de acordo com o número de participantes. 

 Não esqueça que as células de crianças acontecem simultaneamente a dos adultos, com 

crianças de todas as idades. Assim, procure atender a todas com sabedoria 

http://discipulandogeracoes.blogspot.com.br/2015/04/licao-aula-de-revisao-das-licoes-de.html
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Lição 1 - Jesus, a fonte de água viva! 

 

Princípio: 

Ninguém pode oferecer o que não tem. 

Versículo: 

“Rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim”. (João 7:38 b) 

Quebra-Gelo: 

Brincadeira da Pedra e Algodão. 

Escolha duas crianças e leve-as para fora da sala ou local do encontro. 

Para a primeira dê 2 pedras e para a segunda 2 bolinhas de algodão. Elas devem saber que 

precisam ficar em silêncio na hora da brincadeira, apenas deverão obedecer ao que as crianças 

pedirem. 

Retorne com elas e diga para as demais que vão brincar de pedra e algodão. 

Chame primeiro a criança que tem a pedra, as demais não sabem se ela tem pedra ou algodão. 

Agora, os voluntários tentarão descobrir em qual mão está o algodão, um de cada vez e com uma 

tentativa cada.  A criança que tem as pedras terá que por as mãozinhas para trás e fingir fazer a 

troca. Permita que várias crianças tentem, sabendo que todas vão errar. 

Agora será a vez da criança com o algodão, siga o mesmo processo, com voluntários diferentes 

para tentar achar apedra. É claro que vão errar, pois só há algodões desta vez. Concluída a 

brincadeira, as duas crianças deverão abrir as duas mãos e mostrar que não têm duas opções, 

mas somente uma, ou pedra ou algodão. 

Moral:– Ninguém pode dar o que não tem. Jesus é o autor e a fonte da vida, por isso ele pode nos 

dar a vida eterna, que pertence a ele. Se uma pessoa não tem Jesus no seu coração, ela não tem 

quase nada a oferecer para os outros.   

História do Dia: 

Texto Bíblico:  João 7:37-39 

Por ocasião de uma festa muito importante para os judeus, Jesus no meio de todos chamou 

atenção dizendo: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba”. 

O que ele quis dizer com estas palavras é que para receber algo, em primeiro lugar eu preciso 

querer como vocês quiseram ao tentar achar o algodão e a pedra. 

Naquela festa tinha muita gente, mas nem todas queriam o que Jesus tinha para oferecer, foi por 

esta razão que disse: “Se alguém tem sede”, ou seja, se alguém aqui quiser. 

Em segundo lugar ele mostra o que tem para oferecer, como as crianças mostraram para vocês 

aqui. 

Afinal, eu só posso oferecer daquilo que tenho para dar, não é mesmo? 

O que tinha Jesus? “Rios de água viva”, não apenas um copo, uma jarra de água, mas uma fonte 

inesgotável de água, que quer dizer vida. E o mais maravilhoso é que para aqueles que cressem, 

que quisessem, esta fonte iria morar, residir em seu coração, em seu interior para sempre. 
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Esta é a imagem de uma nascente de rio, para ilustrar: 

 

Mas, por que Jesus disse um rio? Porque um rio tem correnteza, tem uma grande diversidade de 

animais, plantas e não é parado, ele flui sempre se renovando com as águas da nascente, da 

fonte. 

 

 É assim com a vida daquele que quer Jesus, quem o recebe em seu coração, o rio de Deus começa 

a fluir dele, a vida de Deus o enche e a partir de então passa a ter vida para oferecer a outros.   

 

Aplicando a Palavra: 

Você pode se perguntar, quer dizer que eu quis Jesus, o convidei e o tenho agora dentro de mim? 

Vamos entender bem, Jesus deixou bem claro em sua explicação naquela festa que esta água de 

que falava era a pessoa do Espírito Santo, que passaria a morar dentro de cada um que cresse, 

ou seja, algo muito superior a água moraria dentro de nós, a vida de Deus passaria a estar em 

nós. 

Por exemplo, pode acontecer de encontrarmos alguém numa situação muito difícil e não sabermos 

como ajudar num primeiro momento, mas nesta hora podemos nos voltar para a fonte de vida 

dentro de nós, que é o Espírito Santo e perguntar em oração o que devemos fazer para levar o 

amor de Deus até esta pessoa. É certo que ele responderá.  

Jesus aproveitou a oportunidade da festa para falar da vida que possuía para oferecer. 

Que você também não perca a oportunidade de mostrar para quem estiver por perto: aos seus 

amigos, vizinhos, e até aos adultos, pais de amigos ou professores, que Jesus é a fonte de vida e 

ele pode ser tudo o que eles precisam. 

Talvez eles não demonstrem sede, ou seja, interesse, no momento em que você falar, mas 

saberão que em você reside o Rio de Deus e quando quiserem ter isto também, eles poderão ir 

até você fazer perguntas sobre a sua fé em Jesus. Então você saberá que Deus já está agindo na 

vida desta pessoa. Aleluia! 

http://3.bp.blogspot.com/-YSB_fJts0To/U9vLzS8u29I/AAAAAAAAAgg/g9T4-7vY7Yg/s1600/nascente1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-FxEb6gKNV6E/U9vMLZDZJ3I/AAAAAAAAAgo/Cr2MCyaVFmc/s1600/nascente2.jpg
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Fique atento, quando seu professor estiver triste, quando seu amigo lhe contar um problema, 

perceba que esta conversa já é Deus colocando uma oportunidade para você e esta pessoa terem 

uma experiência com ele. 

Seja forte e corajoso, fale com fé: “Jesus pode todas as coisas!”, que pode ajudar qualquer pessoa 

em qualquer situação. Pergunte qual pedido ela quer fazer para Deus. Convide-a para orar naquele 

momento. Se ela quiser, ore com ela. Comece a oração pedindo orientação do Espírito Santo, pois 

ele guiará você nesta oração. 

Ofereça o que tem para dar!!! 

 Acerto: 

 Você tem a fonte de água viva dentro de si? 

 Verifique se ali existe alguém que ainda não conhece a Jesus e encoraje-o(s) a fazer o 

convite ao Salvador. Também peçam que este rio flua de maneira com que percebam no 

seu interior a presença gloriosa do Espírito Santo. 

 Você aproveita a oportunidade para falar de Jesus para as pessoas perto de você? Espere 

as respostas e os encoraje a começar daqui para sempre!! 

 Você tem percebido que quando estão falando de um sentimento ou problema, esta é a 

hora de falar de Jesus e oferecer oração? Explique que quando alguém está reclamando 

de algo perto de nós, esta pessoa nem sabe, mas ela precisa de oração! 

 Vamos Orar? 

Aproveite para junto das crianças dizer que Deus é bom, que nos ama, que nos escolheu. 

Dizer que reconhecem que Jesus é a fonte de vida, que desejam que o rio de Deus flua no 

vosso interior e que o Espírito Santo faça as mudanças necessárias, para que possam ter 

vida para oferecer aos outros. Em nome de Jesus, amém. 
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Lição 2 - Jesus, o bom Pastor! 

 

Princípio: 

Quem ama, se entrega. 

Versículo: 

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.” (João 10:11) 

Quebra-Gelo: 

Fazer uma encenação, você precisará de 5 crianças; uma para ser o caixa do banco, outra para 

ser a mãe com um bebê no colo (uma boneca), duas crianças para estarem na fila, atrás da mãe 

com um bebê e uma para ser o ladrão. 

Elas irão encenar o dia do pagamento, onde as pessoas estão na fila do banco para receber, 

quando chega o ladrão armado e diz que vai matar todas, a mãe com o bebê deverá gritar: Não! 

Neste momento, você líder vai congelar a cena, fazendo com que todos fiquem como estão. 

Você perguntará para as crianças que estiverem assistindo a encenação quem delas teria 

coragem de pedir que o ladrão a matasse no lugar destas pessoas! 

Moral: Jesus teve coragem de entregar sua alma na morte e morreu em nosso lugar. 

História do Dia 

Texto bíblico: João 10:10-16. 

A história que vamos contar hoje foi contada pelo próprio Jesus, para mostrar para seus seguidores 

quem ele é. 

Começa falando quem é “ladrão, aquele que vem para roubar, matar e destruir, como aquele que 

vimos na encenação que fizemos. 

O diabo é um ladrão que nos quer matar e destruir. Ele não nos ama, muito pelo contrário, sente 

por nós raiva, porque sabe que somos muito queridos do Pai. 

Jesus fala também do “empregado”, pessoas na igreja que cuidam das ovelhas mas o fazem só 

por dinheiro, não por amor ao rebanho do Senhor. Pessoas que não estão dispostas a se envolver 

(proteger a ovelha) quando o ladrão aparece para matá-la. 

Precisamos tomar cuidado para não sermos assim, pois esta é a nossa fraqueza, quem de nós 

gostaria de morrer em favor dos que iriam morrer nas mãos do ladrão? Falou ainda do bom pastor 

dizendo que ele próprio é o bom pastor, pois foi o único que teve a coragem de dar a vida para 

nos resgatar das mãos do diabo (ladrão). 

O bom pastor Jesus termina falando que existem ovelhas que ainda não estão no aprisco(igreja), 

mas que elas virão e passarão a ouvir-lhe a voz e a tê-lo como seu pastor. 

Aplicando a Palavra 

Aprendemos hoje com Jesus que precisamos: 

 Tomar cuidado com o maligno, pois ele é ladrão de ovelhas e está sempre tentando nos 

roubar da presença de Deus, roubando nossos sonhos e a vida feliz que ele planejou para 

nós. 

 Existem ovelhas que ainda não ouviram a voz do bom pastor, precisamos ir até elas para 

trazê-las até Jesus. Saiba: Ovelha gera Ovelha. 
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 Precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos empregados, pois servimos os irmãos 

por amor e não por recompensas. Somos filhos do Pai, aqueles que Jesus chamou para 

ganhar e cuidar de suas ovelhas aqui na terra. Ele deixou este serviço para a igreja. E nós, 

como é que temos realizado esta tarefa? Nos arriscando por ovelhas, ou fugindo com 

medo do ladrão? 

Acerto 

 Você tem sentido algum ataque do ladrão (diabo) em sua vida? 

 Na saúde, nos estudos, nos relacionamentos com pais e amigos? 

 Você tem se preocupado com seus irmãos da igreja que têm passado por lutas? 

 Você tem falado de Jesus para seus colegas da escola ou vizinhos, para que venham a ser 

ovelhas de Jesus? 

 Você é ovelha de Jesus? Já o convidou para entrar em sua vida e ser o seu pastor? 

 Vamos Orar? 

É tempo de reconhecer que Jesus é o nosso bom pastor, que deu a vida por nós. De pedir 

que nos ensine a amá-lo e a obedecê-lo. Apresentar as ovelhas/crianças que ainda não 

chegaram na célula/igreja, mas que elas sejam salvas e façam parte da nossa família da 

fé. 
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Lição 3 – Aprendendo a Orar Adorando 

 

Instrução ao líder de crianças 

Agora que já tivemos a oportunidade de apresentar a pessoa de Jesus Cristo para as crianças, é 

hora de ensiná-las a orar. Por isso as próximas 5 lições serão neste sentindo: 

 Aprendendo a orar, adorando. 

Mostrar o quanto o amamos, através de palavras de amor ao Criador e de gratidão ao 

Espírito Santo que habita em nós. 

 

 Aprendendo a orar confessando. 

Contar nossos pecados a ele, pois precisam de confissão. Não adianta eu orar, sabendo 

que o pecado que está em mim impede o Senhor de escutar a minha oração. Preciso 

confessar-lhe o meu pecado, um a um, para que o canal de nossa comunicação seja 

aberto. 

 

 Aprendendo a orar confessando. 

Devo demonstrar gratidão pelo perdão dos pecados, por meio do sangue de Jesus na cruz 

e por todas as coisas que ele me tem feito. 

 

 Aprendendo a orar suplicando. 

Pedir com humildade, sabendo que ele é a fonte de todas as bênçãos e que todo aquele 

que pede, recebe. 

 

 Lição de revisão. 

Aprendendo com a Geração Criança a adorar, confessar, agradecer e suplicar. Aleluias! 

 

Princípio: 

Só podemos adorar a um Deus quem conhecemos. 

Versículo: 

“Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade”. Jo. 4:24 

Quebra-gelo: 

Levar uma barra de chocolate e perguntar para as crianças qual delas gosta de chocolate. Para 

quem respondeu que sim, pergunte o quanto gosta: Médio, muito, ou muitíssimo. 

Médio – gosto, mas posso ficar sem. 

Muito – fico feliz quando como. 

Muitíssimo – não posso passar sem chocolate. 

Agora, pergunte sobre um sentimento diferente de gostar de chocolate. Peça para que falem sobre 

quem eles mais amam, gostam, são apaixonados. Deixe que defina o grau, a intensidade a qual 

amam esta pessoa (Pai, mãe etc.). 

Moral: Nossos sentimentos em relação às pessoas só podem acontecer dentro de nós, na medida 

do quanto somos próximos a elas. Ninguém ama ou é apaixonado por quem não conhece. 

Com relação a Deus, é algo ainda mais intenso, pois além de conhecê-lo, posso experimentá-lo 

dentro de mim, como o chocolate, pois o Espírito Santo passa a residir dentro em mim, quando 

convido Jesus para entrar em minha vida, e um sentimento de alegria e paz, passa a tomar conta 

de todo o meu ser. 
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Histórias do dia: 

Texto Bíblico: João 4: 1-30 

Deus quer ser conhecido e adorado por todos os homens, não importa qual a raça, cor ou pecados 

que tenham cometido. 

Para se adorar, gostar exageradamente, ser apaixonado, precisamos conhecer, ser próximo deste 

alguém. Foi por esta razão que Deus enviou o seu Filho Jesus para se aproximar do homem, falar 

com ele, sofrer e morrer como um homem. 

A história de hoje nos conta como Jesus não faz acepção, diferença de pessoas, mas quer ser 

conhecido por todos. Quando resolveu entrar na cidade de Samaria, cidade esta que os judeus 

tinham muita inimizade, falou com uma mulher, sendo que na época, era proibido um homem 

falar com uma mulher em público. Mas Jesus com nada se importou e muito mais que isto, foi ao 

encontro da necessidade daquela mulher. Foi até aquele poço onde sabia que a encontraria e 

assentou-se a sua espera para ter um contato pessoal, para salvá-la e ser então reconhecido como 

Deus, adorado por ela. 

Queridos, Deus é amor (I João 4:8). Ele ama a mim e a você, da mesma maneira que amou aquela 

mulher. 

Ela já havia ouvido falar sobre Jesus. Quanto a Deus, o Criador, sabia que deveria adorá-lo por ter 

criado todas as coisas. A tradição do seu povo dizia que deveriam adorar a Deus no monte Gerizim, 

o centro de adoração dos samaritanos, mas sabia também que os judeus diziam que era em 

Jerusalém que ele deveria ser adorado. Isto era tudo o que ela sabia sobre Deus. 

Vocês acham que é possível alguém ser apaixonado por quem tão pouco se conhece? Esta é a 

razão pela qual Jesus se aproximou para ser amigo dela. E começou sua conversa não como nós 

começamos com quem não conhecemos, como: Será que vai chover? Como está calor hoje não? 

Conversou com ela a respeito da água a qual viera buscar, pediu para que lhe desse água e lhe 

ofereceu “água viva”. 

O Deus que nos ama, quer dar e receber; quer amar e ser amado. Conhece tudo o que somos e 

enxerga todos os nossos pecados. Tocou no assunto do seu marido para que confessasse não ter 

marido, pois era conhecida por todos como uma mulher de vida fácil, moralmente pervertida. 

Jesus falou-lhe ainda sobre os cinco maridos que já tinha tido; mas para ele, nada disso fazia 

diferença, a amava da mesma maneira. 

Esta revelação de Jesus sobre sua vida íntima a deixou perplexa, achando ser ele um profeta, ela 

procurou mudar o assunto, falando da briga entre judeus e samaritanos, sobre o lugar certo de 

adorar o Senhor. Jesus lhe deixou bem claro que o lugar de adoração não era importante, mas 

que os verdadeiros adoradores adorariam em “Espírito e verdade”. 

A conversa dos dois foi até o limite onde ela disse a Jesus que o messias que estava por vir 

explicaria estas coisas, e ele lhe revelou ser ele o messias, quando disse: “ Eu o sou” (v.25 e 26). 

 A mulher se achou então frente a frente com o salvador do mundo. Na mesma hora creu e correu 

admirada até a cidade para contar aos outros o acontecido (V 27 a 30). 

Jesus naquele dia mudou de posição em sua vida, de longe para perto, de fora para dentro. 

Digno de ser adorado, pois agora para ela ele não era mais um estranho, mas alguém que a 

conhecia no mais profundo de seu ser. 
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Aplicando a Palavra: 

 Há ainda em nossos dias, muitas pessoas que conhecem pouco sobre Deus. 

 E há muito mais pessoas, que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, 

como aquela mulher samaritana teve. 

 Se estas pessoas não o conhecem, como poderão adorá-lo. Se não o convidarem para 

entrar em suas vidas, como poderão adorá-lo em Espírito (no seu interior) e em verdade. 

 Deus não faz diferença entre as pessoas, ama a todas e deseja ser amado por todas. 

 Quando Deus nos vê, enxerga todos os nossos pecados, mas isto não muda o seu amor 

por nós. 

Acerto: 

 Você já encontrou com Jesus pessoalmente? 

 Você é um verdadeiro adorador? 

 Tome a decisão de tornar Jesus conhecido de seus todos. 

 Vamos orar? 

Pai, queremos dizer-lhe de todo o coração que o amamos e queremos amá-lo cada dia mais, não 

só com palavras mais com o nosso viver. 

Obs.: Se alguma criança ainda não aceitou a Jesus, ore com ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MDG – CONHECENDO JESUS E APRENDENDO A ORAR 
 

Página 21 

  



MDG – CONHECENDO JESUS E APRENDENDO A ORAR 
 

Página 22 

 

 



MDG – CONHECENDO JESUS E APRENDENDO A ORAR 
 

Página 23 

 

 

 



MDG – CONHECENDO JESUS E APRENDENDO A ORAR 
 

Página 24 

 



MDG – CONHECENDO JESUS E APRENDENDO A ORAR 
 

Página 25 

Lição 4 – Aprendendo a Orar Confessando Meu Pecado 

 

Princípio: 

Se eu permanecer no pecado, Deus não ouvirá a minha oração. 

Versículo: 

“Mas, se eu tivesse guardado meus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido”. 

Salmo 66:18. 

Quebra-gelo: 

Leve um cano de pvc na classe e brinque de falar no ouvido um do outro (Tipo telefone sem fio). 

A voz sairá quente e se falarmos alto, irritará o ouvido. Leve também folhas de jornal ou revista 

velha para que as crianças façam bolas de papel para colocarem no cano de pvc, até que fique 

totalmente entupido. Agora pegue o tubo de pvc e comece a falar, a voz não ultrapassa a barreira 

dos papéis. 

Moral: O pecado bloqueia a voz de Deus no meu coração e impede a minha oração de ser ouvida 

também.. 

História do dia: 

Texto Bíblico: (Isaías 59: 1-3;12;20 e 21; Lucas 19: 1-10) 

Desde a queda do homem no pecado, lá no Jardim do Éden, o pecado sempre foi o motivo para 

afastá-lo de Deus. Deus nunca desistiu do homem. 

No livro de Isaías, vemos ele usando este profeta, para falar ao seu povo por cerca de 40 anos, 

durante o reinado de quatro reis em Judá a mesma palavra ao povo, de que eles precisavam se 

arrepender dos pecados cometidos, pois oravam e  não eram respondidos, qual o motivo? Pecados 

não confessados. 

Veja as palavras de Isaías ao povo: 

“O Senhor não mudou, continua sendo Deus forte e poderoso. Não está surdo para que não os 

ouça a oração. O que aconteceu então? Sãos os seus pecados que os separam de Deus e suas 

maldades que o fazem se esconder de vocês e não atender as vossas orações. Que tipo de 

pecado? Mãos sujas de sangue por crimes praticados, mentiras, lábios que estão sempre dizendo 

coisas que não prestam”. 

O povo ao ouvir reconheceu a culpa pelos pecados cometidos. O que mudou o coração de Deus. 

Ele diz que virá a Sião para salvar as pessoas do seu povo que se arrependerem. 

Queridos, Deus não tem compromisso com quem está em pecado e disse ainda mais ao seu povo: 

Que iria deixar o Seu Espírito e os ensinamentos da Bíblia para sempre diante deles para que 

ensinassem a seus filhos e demais descendentes a não pecar. v 21. 

Em Lucas 19: 1-10, vemos como deve ser o coração de quem recebe Jesus em sua casa. 

Quando lemos a Bíblia vemos o grande amor que Deus tem pelo pecador. 

Certo dia, Jesus estava atravessando a cidade de Jericó, onde morava um homem muito rico 

chamado Zaqueu, este era cobrador de impostos e temido pelo povo por roubá-los muitas vezes, 

cobrando muito mais do que o necessário. A notícia de que Jesus estava na cidade inquietou este 

homem, mas de pequena estatura e a multidão numerosa, decidiu subir em uma figueira brava 

para ver Jesus passar. 

Para sua surpresa, Jesus o chamou para descer pois iria se hospedar em sua casa. O que pensou 

Zaqueu, que honra para mim, hospedar Jesus. 
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Sabe o que aconteceu naquela noite? Zaqueu foi confrontado com o seu pecado, arrependeu-se, 

confessou-o e mudou de vida. 

Quando Jesus entra em nossa vida, o pecado que ali reside tem que sair. 

As pessoas que viram Jesus entrar na casa de Zaqueu murmuravam. Como pode Jesus entrar na 

casa de um pecador? Mas ao ver aquele homem devolver tudo o que havia roubado ao povo, os 

fez acreditar que Jesus mudou a sua história. Há um versículo em I João 1:9 que diz que: se 

confessarmos, reconhecendo os nossos pecados, chamá-los pelo nome, como Zaqueu o fez; Deus 

é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, mudar a nossa história 

como daquele cobrador injusto, Zaqueu. 

 

“Pecado confessado, pecado perdoado. Oração limpa, oração ouvida”. 

 

Aplicando a Palavra: 

 Muitas vezes oramos, oramos e sentimos que a nossa oração não passou do teto, como o 

povo de Deus se sentia no tempo do profeta Isaías. O que será que há de errado conosco? 

 Se um dia Jesus entrou em nossa casa, como entrou na casa de Zaqueu, não podemos 

permitir que o pecado habite em nós. 

 Que tipo de pecado? Desobediência, palavras más, brigas e tantas outras coisas que 

precisam ser confessadas, uma a uma, para termos de volta o canal da oração limpo. 

 

Acerto: 

 O que tem impedido a sua oração? Chame o pecado pelo nome. Confesse-o um a um, para 

que o teu pecado no mundo espiritual seja retirado dentre você e Deus. 

 Vamos orar? 

Permita que cada criança faça sua lista individualmente diante de Deus e em oração, 

confesse pecado por pecado para ficar limpo diante do Pai. 
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Lição 5 – Aprendendo a Orar Agradecendo a Deus 

 

Princípio: 

Agradecer é reconhecer a bondade de Deus. 

Versículo: 

“...Orem sempre com o coração agradecido” Filipenses 4:6b 

Quebra-gelo: 

Faça a seguinte pergunta para as crianças. Você tem um coração agradecido? Você mostra 

gratidão a Deus por tudo o que lhe acontece? Sim ou não? 

Entregue o gibi (a seguir) de coisas que devemos agradecer a Deus. 

Moral: Deus quer que tenhamos um coração agradecido por tudo o que temos e pelo que nos 

acontece. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Lucas 17:11-19. Ler para as crianças o texto na bíblia na linguagem de hoje. 

O que aconteceu com aqueles homens foi um tremendo milagre. As pessoas que contraíam lepra 

naquela época eram tidas como imundas, não podiam viver no convívio da família e sociedade. 

Viviam em cavernas, isolados, junto de outros leprosos. Seus familiares iam de quando em quando 

lhes levar alimentos e roupas, deixavam tudo em um determinado lugar, para que eles pudessem 

ir buscar, pois a lepra era contagiosa. Eles iam perdendo partes do corpo como dedos, orelhas, 

ficando defeituosos até que morriam. 

A Bíblia nos conta que Jesus numa de suas viagens passou entre a região de Samaria e Galileia, 

e entrando num povoado viu dez leprosos, que pararam de longe e gritaram, pediram que o mestre 

tivesse dó deles. 

Ao ouvi-los fez com que exercitassem a sua fé. Pediu para que fossem até o sacerdote para que 

lhes examinasse, sabe o que isto implicava? Teriam que sair da caverna, ir para a cidade, se 

deparar com pessoas sãs. Mas, pela fé foram e no caminho os dez homens foram curados. 

Contudo, somente um leproso voltou gritando em alta voz, louvando a Deus, ajoelhou-se aos pés 

de Jesus e lhe agradeceu. Jesus lhe disse: “Onde estão os outros nove?” 

 Aplicando a Palavra: 

 Onde estão os outros nove? Cada vez que não agradecemos a Deus pelo que nos faz, fazemos 

parte dos nove que não agradeceram. 

 Agradeça e diga a Deus que aprecia o que possui e de quem você é. 

 Agradeça por sua família, pelo alimento. 

 Agradeça acima de tudo por Deus ter enviando Jesus para pagar por seus pecados na cruz. 

 Tenha um tempo todos os dias na sua oração, especialmente para agradecer ao Senhor por 

tudo o que ele fez por você. 

Acerto: 

 Você já agradeceu a Deus hoje? 

 Vamos começar a agradecer até pelas pequenas coisas? 

 Vamos orar? 

Deixe que as crianças individualmente e de joelhos façam a sua oração de gratidão, procurando 

lembrar-se de tudo o que o Senhor tem feito por eles. 
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Quebra-gelo - Montagem do Gibi 1 
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Quebra-gelo - Montagem do Gibi 2 

 

http://discipulandogeracoes.blogspot.com.br/2015/03/quebra-gelo-montagem-do-gibi-2.html
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Quebra-gelo - Montagem do Gibi 3 

 

http://discipulandogeracoes.blogspot.com.br/2015/03/quebra-gelo-montagem-do-gibi-3.html
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Lição 6 - Aprendendo a Orar Suplicando 

  

Princípio: 

“Quem pede, recebe.”  

Versículo: 

“Peçam e vocês receberão” Mateus 7:7 a.  

Quebra-gelo: 

Leve dentro de uma caixa de presentes, vários pacotinhos de presentes que serão bilhetes com 

uma das seguintes descrições: Cura da mamãe; salvação do papai; uma casa; salvação dos 

amigos; passar de ano; crescimento da igreja; carro para a família; emprego para o papai; 

irmãozinho; tornar-me um pastor; tornar-me um professor etc...  

Obs.: Tem que ter na caixa um bilhete para cada criança. 

Moral: Deus tem para dar a todo aquele que pede. No céu há muitos presentes para nós 

reservados, que estão apenas a espera doas nossas orações. Quanto mais vocês pedirem, mais 

receberão. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Efésios 6:18 e Mateus 7:7-11 

Nunca deixe de suplicar, pedir de maneira humilde quando você conversar, orar a Deus. A Bíblia 

nos diz que Deus sabe de tudo o que precisamos, mas o que o Senhor deseja é que com 

humildade, reconheçamos que ele é o autor de todas as bênçãos, dos presentes que lhe pedimos. 

Em Efésios 6:18, Paulo ensina os irmãos a orar por todo o povo de Deus. É nossa obrigação 

queridos, orar pelos pastores, líderes, professores, por todos os nossos irmãos em Cristo, para 

que o Senhor os abençoe e guarde de todo o mal. 

O próprio Jesus ao nos ensinar a orar em Mateus7:7-11, nos desafia a pedir, a insistir, a buscar e 

bater. Cita inclusive um exemplo muito peculiar e familiar para todos nós. Ele cita a figura de um 

pai terreno que quando seu filho pede pão, não vai lhe dar uma pedra. E se pedir um peixe, não 

lhe dará uma cobra. Se o nosso pai terreno que não é perfeito, sabe nos dar boas coisas, quanto 

mais o Pai que está no céu, dará coisas boas aos seus filhos quando pedirem.  

Aplicando a Palavra: 

 Deus sabe de tudo o que precisamos, mas seu desejo é que oremos pedindo o que queremos. 

 Paulo nos ensina a orar por todo o povo de Deus, ou seja, todos os nossos irmãos em Cristo. 

 Jesus nos incentivou e desafiou a pedir quando orar ao Pai do céu. 

 É desejo de Deus abençoar seus filhos, porque ele é bom.  

Acerto 

 Você tem orado pelos seus pastores, líderes, professores e irmãos em Cristo? 

 Você quando ora, pede de maneira humilde, suplica? 

 Vamos orar? 

Deixe que cada criança faça a sua oração pela igreja, pelos seus familiares não crentes, pelos 

doentes, desabrigados e que façam seus pedidos pessoais a Deus. 
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Lição 7 – Lição de Revisão 

 

Hoje é dia de revisarmos tudo o que aprendemos sobre a oração  

1-   Adoração  

 

 

 

 

Testemunho da personagem Mila: 

“Senhor, és o meu Pai, meu Senhor, meu Salvador. Santo é o senhor e eu quero adorá-lo nesta 

hora por saber que o Senhor se importa comigo. Fez questão de vir aqui na terra só para me salvar. 

Eu me lembro muito bem do dia em que senti que o Senhor me queria; foi numa célula, meu 

coração disparou, então eu me rendi, levantei minha mão e disse sim, Senhor eu te quero, venha 

comigo morar para sempre. 

Ah!!! Como eu te amo meu querido Senhor!!!”  

 

 

http://discipulandogeracoes.blogspot.com.br/2015/04/licao-aula-de-revisao-das-licoes-de.html
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2 – Confissão 

 

 

 

 

 

 

Testemunho do personagem Koguinha: 

“Senhor quero lhe pedir perdão pois acabei brigando com meus colegas de classe, porque meu 

time perdeu e eles caçoaram de mim, fiquei muito bravo, falei palavras que não deveria, 

reconheço que estou errado, pois eu tenho Jesus no meu coração e meus colegas não. Como 

posso eu agora falar com o Senhor sabendo que quando me olha, vê o pecado no meu coração? 

Perdoe-me, lave-me com o teu precioso sangue. 

Em nome de Jesus amém!”  
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3 – Agradecimento 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Testemunho do personagem Luizinho: 

 “Senhor quero hoje só te agradecer, pelo sol, pelo calor, pelos amigos que o Senhor me deu, por 

estas perninhas saudáveis que gostam tanto de andar de skate”. 

Obrigado por este fone novo que ganhei, com ele posso ouvir músicas de adoração ao Senhor. 

Sabe o que mais, o Senhor é bom! Agradeço-te de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém!”  
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4 – Súplica  

 

 

 

Testemunho da personagem Lili: 

 “Querido Deus estamos aqui como o Senhor nos ensinou, orando pela dona Matilde. 

 O Senhor sabe que queremos vê-la curada, mas estamos com humildade te pedindo, suplicando 

que a cure pelo teu poder. 

Nos cremos que o Senhor quer vê-la com saúde, cuidando da Lili. Este é o nosso desejo também. 

Em nome de Jesus. Amém!”.  

 

 

 

 

 

Vamos orar? 

Que tempo precioso! 

Convide-os dizendo: “Agora é a sua vez!” Deixe que as crianças façam orações de 

adoração, confissão, agradecimento e súplicas a Deus. 
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Seguem quatro ilustrações das fases da oração para enfeitar o local da célula/ culto infantil.  

 

 

 

 

Adoração 
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Confissão 
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Agradecimento 
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Súplica 
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Conhecendo Jesus e Aprendendo a Orar 

 

Diário de Lições 

 

Líder de crianças: 

Classe/ célula: 

Crianças 

Lições: 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

 

 

 

 


