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TEMA: A ORAÇÃO QUE JESUS NOS ENSINOU 

 

"Pois teu é o Reino o poder e a glória para sempre, amém! ''   

 

Para você professor 

O Pai Nosso é a oração completa que foi ensinada por Jesus que nos ensina como 

conduzir as nossas orações.  

Como está escrito em Mateus 6:8 o Senhor já sabe, antes mesmo de pedirmos Ele 

já sabe o que precisamos. Então vamos trazer esta verdade em cada uma de 

nossas orações.  

 

LEIA E  MEDITE  

● Mateus 6: 5-13 

 

Quais são os meus objetivos:  

 

● Ensinar a criança a importância da Oração do Pai Nosso e suas verdades 

espirituais. 

 

Qual é a situação da criança:  

 

O Pai nosso como dito antes é uma oração completa ensinada por Jesus.  

Era habitual que as famílias orassem o pai nosso com as crianças, mas essa é uma 

prática que tem sido deixada para trás. É importante trazermos de volta o 

sentimento dessa oração às crianças e suas famílias. 

 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula: 

 

BRINCADEIRA é a história??? 

 

Dívida as crianças em duplas, e faça a brincadeira dando 3 dicas de histórias 

bíblicas e a dupla que acertar pode contar um pouquinho de cada história...  

Exemplo: 

A arca de noe: 

Dicas 1: Nunca tinha chovido na terra  

Dicas 2: 

Foram dois animais de cada espécie no barco 

Dica 3: a chuva durou 40 dias. 

 

LOUVOR: 

 

Pai nosso https://youtu.be/Sh1AWQw_KcA 

 

Alegrei- me https://youtu.be/rZ7whNlV0K0  

 

https://youtu.be/Sh1AWQw_KcA
https://youtu.be/rZ7whNlV0K0
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VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)  

 

 E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. [Pois teu é o Reino, o 

poder e a glória, para sempre. Amém!]” 

Mateus 6:13 

 

MINISTRANDO:   

 

Crianças como é bom ter um Deus que nos ama e cuida da gente, não é mesmo? 

JESUS  nos deu a dica de como orar quando Ele falou do PAI NOSSO pra gente. 

O PAI NOSSO  fala que Deus é nosso pai e que ele mora no céu, que Ele é santo e 

que devemos desejar que o reino de Deus seja igualzinho aqui na terra como é no 

céu e que a vontade de Deus seja realizada em nossas vidas. Nessa linda oração 

Jesus ainda ensina a gente a pedir o que precisamos para o dia de hoje, e que 

devemos perdoar quem faz mal para gente, para que os nossos pecados sejam 

perdoados. E quando oramos a  oração do PAI NOSSO ainda pedimos para sermos  

protegidos e livres de todo o mal! 

Nos precisamos orar todos os dias essa oração em nossa casa e quando formos 

orar com as nossas palavras seguir as dicas de Jesus! 

 

 

ORAÇÃO:   

 

OBRIGADO JESUS POR ME ENSINAR TODAS AS COISAS. EU ORO A ORAÇÃO QUE O 

SENHOR NOS ENSINOU ( ore o pai nosso com as crianças) 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:  

 Entregue ao Senhor o seu melhor pois como está escrito no Pai Nosso todos os dias 

tem o que precisamos "o pão nosso de cada dia", então entregue algo especial a 

Seua todos os dias pois ele nunca deixará nada faltar para você!  

 

ATIVIDADE   

PAI NOSSO em anexo  

 

LEMBRANCINHA: 

 

A própria atividade  

 

DESAFIO DA SEMANA  

 

Orar o Pai Nosso Com alguém da sua família todos os dias 
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