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Aula 4 –  ELE ME ATENDE 

 

Muitas vezes oramos, jejuamos, e parece que nada acontece, mas Deus tem o tempo certo e nos atende! Pense em 

uma semente... você planta, rega, aduba, cuida para ela nascer e com as coisas de Deus é mesma coisa, a gente 

recebe a palavra (a semente), ora (planta a semente), acredita pela fé (rega a semente) e vive o milagre (colhe os 

frutos do que plantou). Nessa aula vamos fortalecer a nossa fé e ver Deus atendendo nossas orações com milagres. 

 

Leia e Medite:   

  

Salmo 143: 1  

  

Quais são os meus objetivos:  

  

Ensinar a criança que Deus a escuta e atende suas orações. 

 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

  

A dinâmica para essa aula é a brincadeira do telefone sem fio. Faça algumas  rodadas da brincadeira, lance algumas 

frases simples como Deus me ama, e outras mais complexas como por exemplo o versículo da aula.   

 

Louvor:   

  

TELEFONE DO CÉU  https://www.youtube.com/watch?v=zxN5tcfNzFE  

TELEFONE https://www.youtube.com/watch?v=5ufkFOYwDdQ  

 

VERSÍCULO DO DIA:  

 

“Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica; responde-me por tua fidelidade e por tua justiça”. 

Salmos 143:1 

 

MINISTRANDO:   

  

Depois da brincadeira do telefone sem fio, comece a ministrar com a pergunta: Você acha que Deus ouve quando 

você ora?  

Deixe as crianças falarem 

Pergunte também que como elas imaginam que Deus a ouça... 

 

Ouça e preste bastante atenção as respostas das crianças, e esteja pronto (a) para acolher essas respostas, sem ter 

certo ou errado nessa hora. Não iniba as crianças com qualquer comentário que faça ela parar de falar. A Ideia é ela 

ser ouvida.  

 

Ministrando: 

Crianças, muitas vezes a gente pensa que Deus não está nos escutando... e se Ele não nos escuta, como Ele vai 

nos atender?  

Mas na Bíblia está escrito que Deus te ouve e atende suas orações. Ele é fiel e realiza milagres em sua vida. O 

caminho para isso acontecer é: 

1º VOCÊ ORAR, 

2º VOCÊ SABER ESPERAR... 

3º VOCÊ ACREDITAR!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=zxN5tcfNzFE
https://www.youtube.com/watch?v=5ufkFOYwDdQ
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/143/1+
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E tem mais, Deus nunca vai confundir o que você pediu por não te ouvir direito, como vimos na brincadeira do 

telefone sem fio, COM DEUS NÃO TEM CONFUSÃO!  

 

ELE é poderoso, fiel e amoroso e nunca vai deixar você falando sozinho... você pode até achar que está demorando 

um pouquinho a resposta, mas saiba que a hora de Deus é perfeita! Ele te entende e te atende. Vamos orar com 

muita fé agora, sabendo que Deus está ouvindo a nossa oração!!! 

 

ORAÇÃO:   

   

“Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é bom, fiel e atende minhas orações! Muito obrigado pelo seu amor e cuidado 

comigo. Me ajuda com seu Espírito Santo todos os dias a te buscar, orar pelo que eu preciso e sempre te agradecer 

por sua fidelidade em minha vida. Em nome de Jesus, Amém!!! “ 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   
   

Deus sempre vai te ouvir não importa a situação, e nós também precisamos ouvir sua voz. E sabe quando é que 

ouvimos a voz de Deus? Quando lemos a Bíblia e fazemos o que está escrito lá!  

Na Bíblia, em Malaquias 3:10, diz que quando a gente traz as nossas ofertas para abençoar a igreja, Deus abre as 

janelas dos céus em nossas vidas, e temos tudo de melhor! (para quem for ministrar na quinta feira, encerramento do 

jejum, vale a pena fazer a dinâmica da caixa cheia de doces, e quando você falar sobre abrir a janelas do céus deixar 

os doces caírem sobre as crianças.) 

Quem vai ouvir a voz de Deus e ver as janelas dos céus se abrindo sobre você com um monte de cosias boas?  

EUUUUUUUUU!!!!!  

Vamos entregar nossa oferta!!!   

 

ATIVIDADE:   
 

Telefone com copinhos e barbante.  

 

 

LEMBRANCINHA:   

  
A própria atividade 


