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CAMPANHA: “CRIANÇAS QUE ORAM” 

  

Aula 2 – Oração de Intercessão 

 

A oração é o caminho que nos leva para mais perto de Deus. 

Orar uns pelos outros é um princípio espiritual: 

 

“...e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é 

poderosa e eficaz” - Tiago 5:16 (NVI) 

 

Para você Professor: 

 

Você foi chamado para ser pastor de crianças; referência na vida das 

crianças. 

As suas atitudes e orações são modelos para elas se inspirarem.  

Já parou para analisar se você tem interferido na vida das crianças e das 

suas famílias?  

Segundo o dicionário apostólico (Bíblia Apostólica) intercessão é intervir em 

favor de alguém ou algo; interferir beneficamente na vida das pessoas 

através da oração ou posicionamento.  

Esta Campanha é uma oportunidade para você praticar a oração e 

desenvolver a sensibilidade pelas causas da igreja, da sua família, do seu 

ministério. Somos intercessores, chamados para fazer a diferença na vida das 

pessoas através das nossas orações e posicionamento.  Essa unção está 

sobre você!  
 

LEIA E MEDITE 

● Neemias 1: 1-11 

● Tiago 5:16 

 

Quais são os meus objetivos: 

 

● Ensinar o conceito de oração e de intercessão 

● Estimular a empatia 

● Desenvolver o hábito da oração 

 

Qual é a situação da criança: 

 

Você já reparou como as crianças são abertas, curiosas, perceptivas e 

sensíveis? Para elas, tudo é novo e intenso, e todo instante pode conter uma 

imensa emoção. As experiências vividas são uma descoberta que vão 

mostrando, aos poucos, mais sobre o eu; sobre o outro; as relações 

interpessoais e o coletivo. 

Ensinar a intercessão para as crianças é desenvolver a empatia, a 

capacidade de se colocar no lugar do outro. 

Esta capacidade pode ser observada na criança desde o nascimento. Já 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/5/16+
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observou que quando um bebê começa a chorar o outro bebê também 

chora? Isso é uma capacidade de perceber o próximo; a habilidade social 

precisa ser desenvolvida durante a infância. 

São nos primeiros anos de vida que começamos a assimilar o que é 

importante e o que pode ser deixado de lado.  O que não for estimulado 

nessa fase fica muito mais difícil de se desenvolver na fase adulta.  

Por isso é muito importante ensinar a oração e despertar na criança o amor 

pelo próximo, a capacidade se se colocar no lugar do outro e interceder por 

ele.   
 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

 

● Imagens em anexo- Neemias 

● Camiseta da Intercessão e/ou um oficial da Intercessão de sua igreja. 

 

LOUVOR: 

 

.https://www.youtube.com/watch?v=A3LwWh1oUMU- O Poder da Oração- Renascer 

Praise 

https://www.youtube.com/watch?v=lT94tUIbgFQ- Orando Juntos- Radicais Kids 

 

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH) 

 

“...e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e 

eficaz” - Tiago 5:16 (NVI) 

 

MINISTRANDO:   

 

Crianças, nesse mês estamos aprendendo sobre a oração! 

Quem orou pelo Brasil nessa semana? 

Orar é tão bom! Deixa o nosso coração mais perto de Deus. 

Vocês se lembram o que é orar? 

Orar é falar, conversar, pedir algo para Deus. 

  

Oração é tão importante que existem vários tipos de oração, sabiam? 

 Hoje vamos aprender sobre a oração de intercessão. Vocês já ouviram essa pala-

vra? (Escute o que as crianças sabem sobre isso). 

 

 Se optar por mostrar a camiseta da intercessão, vista-a nesse momento e pergun-

tem se já viram as pessoas com essa camiseta na igreja; se for convidar um inter-

cessor chame-o nessa hora para entrar e diga que terá um convidado especial 

que te ajudará a explicar o significado dessa palavra (conduza as perguntas para 

esse oficial explicar o que é intercessão, porque ele ora durante o culto, dando 

enfoque da oração pelo outro, pela igreja, pelo ministro). 

https://www.youtube.com/watch?v=A3LwWh1oUMU-
https://www.youtube.com/watch?v=lT94tUIbgFQ-
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/5/16+
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Passado esse momento reforce para as crianças que a oração de intercessão é 

pedir em favor de alguém! 

Para entendermos melhor sobre essa oração quero contar para vocês uma história 

aqui da Bíblia sobre um homem chamado Neemias. 

Neemias era um israelita que vivia na cidade de Susã. Ele morava no palácio e era 

um copeiro (servia comida e bebida para o rei). 

Um dia, o irmão de Neemias, Hanani e outros homens de Israel foram visitar Nee-

mias. 

Contaram-lhe que os israelitas estavam com muitos problemas e que os muros e a 

cidade de Jerusalém estavam destruídos.  E ninguém podia morar na cidade, por-

que não tinha jeito.  

Neemias ficou muito triste e sentiu a dor e sofrimento do seu povo.  

Sabem o que ele fez depois de ouvir isso? Orou pelo seu povo.  

Pediu a Deus por eles, intercedeu para que Deus e falou: 

- Perdoe os pecados deles, Senhor!  

- Perdoe as coisas erradas que eles fizeram, por favor, Senhor!  

- Que eles possam voltar a morar na cidade, Senhor!  

- Que eles sejam um povo feliz e forte novamente.  

E depois de orar ele também pediu para o rei deixá-lo ir até lá para ajudar o seu 

povo a construir a cidade novamente. 

Deus ouviu a oração, a intercessão de Neemias pelo seu povo! Deu tudo certo! 

Com oração, muito amor e dedicação ele ajudou seu povo. 

Que maravilhoso isso, né? Nós podemos ajudar nossos amigos, nossa família, nossa 

Igreja, orando, intercedendo por eles. 

Vamos ser Neemias essa semana! Vamos ouvir o que o nosso amigo, a nossa família 

precisa e vamos orar com muito amor por ele! 

 

 

ORAÇÃO:   

   

Senhor Jesus, muito obrigado por ouvir a minha oração! Eu sou um intercessor e vou orar e 

ajudar a todos que precisarem. Usa a minha vida para abençoar outras vidas! 

 

HORA DO TESTEMUNHO: 

 

Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho é 

contar as coisas boas e milagres que Deus fez. 

O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa também; é 

um diagnóstico da vida espiritual das crianças e das 

experiências que elas têm com Deus. 

Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este 

momento, uma criança passa andando com ele pela sala e 

quem tem testemunho vai atrás dela. 
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

Neemias 5:18- Todos os dias eu mandava preparar um boi, seis ovelhas das 

melhores e muitas galinhas. E cada dez dias eu mandava vir uma nova remessa de 

vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado; por isso, não pedi o 

dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. 

 

 Neemias era um homem que fazia a diferença, era um intercessor pelo seu povo 

e tinha no seu coração o desejo de ajudar! Ele entregou uma oferta muito 

especial: pegou o salário dele e entregou para ajudar o seu povo. Também dava 

comida para que ninguém passasse dificuldade!  

Essa é uma oferta de Amor ao próximo! Vamos olhar para a igreja, para o kids e 

vamos entregar, repartir o que temos com todos que precisam!  

 

SANTA CEIA:   

Ministrar a ceia para as crianças. 

Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam 

a presença de Deus. 

Segue o link:  

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-

57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf 

BILHETE PARA OS PAIS :   

 Queridos pais! 

Hoje ensinamos as crianças sobre a intercessão.  

Aprendemos sobre o princípio de orar uns pelos outros e termos um coração 

sensível para o próximo.  

 

ATIVIDADE: 

 

Vamos realizar um amigo secreto de 

oração e pulseira de oração – anexo. 

 

 

 

 

 

 

LEMBRANCINHA: 

 A própria atividade 

 

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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SUGESTÃO DE IMAGENS: 

 
 Anexas  


