Outubro – Crianças que oram
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

AULA 1- Quando oro tenho intimidade com Deus
Glória a Deus por mais um mês se iniciando, mês de viveremos novas experiências com Deus, de
entregar nosso melhor, orando, estudando, meditando e praticando nosso chamado da melhor
forma possível.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Professor comece por você a ter o habito de orar, então será maravilhosa a sua influencia sobre
as crianças, lembre-se ela se espelha em você.
A oração é a chave para as vitórias de Deus em sua vida! Muitas vezes você pensa que tudo esta
perdido, não desista, Deus tem resposta através da sua oração.
A oração te conecta a Deus, e Ele tem a solução para qualquer situação difícil. Por isso, orar é
desenvolver um relacionamento de amor e poder. É nossa maior arma! Nossas orações têm
muito poder!
E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão". Mateus 21:22

LEIA E MEDITE:
2 Crônicas 29:11 – 11.
2 Reis 18 a 20
OBJETIVOS:
 Levar a criança a entender que quando oramos, temos intimidade com Deus.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Para esta aula sugerimos
 Que tal alguns fantoches, conforme abaixo:
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 Podemos ministrar com um pouco de bagunça na sala:

 Ao final da ministração, usar o recurso abaixo simulando a limpeza. (cite que estamos num
templo e deve ficar limpo como nosso coração)

MINISTRANDO:
Olá, galerinha mais linda!!
Hoje nós vamos conhecer um templo!
O que é um templo? Aaah o templo é onde louvamos a Deus, geralmente um lugar beeem
limpinho e confortável onde as pessoas possam entrar e sentir muito bem para terem vontade de
voltar.
Há muuuito tempo atrás, o rei Ezequias, foi ao templo, mas quando chegou lá.... as portas
estavam fechaaadass!! Como asssssim? Como as pessoas iam entrar, falar com Deus e entregar
seus louvores?
O Rei Ezequias que sabia muito bem como agradaria a Deus, abriu a porta do templo e viu muita
sujeira e imagens de outros deuses que nem conhecia... Ele limpou tudo e deixou o templo com
as portas abertas, para as pessoas entrarem.
Ficou tudo limpinho, organizado e como o rei Ezequias abriu as portas, já não estava mais escuro
lá dentro.
E nós somos o templo, Deus se agrada muito quando oramos e pedimos para limpar nosso
coração e o abrimos para que Jesus more no nosso coração, mas temos que deixar o coração
aberto, assim como o rei Ezequias deixou as portas do templo para as pessoas entrarem, Jesus
quer que abrimos o coração para ele entrar.
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Vamos orar, e convidar Jesus para entrar no nosso coração!
ORAÇÃO:
Senhor Jesus, hoje eu abro meu coração, pode entrar, eu quero sempre deixar meu coração
aberto para sermos sempre grandes amigos, amém.
VERSÍCULO:

Estou a porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei... Apocalipse 3:20
ATIVIDADE
Música: É MUITO BOM - 3PALAVRINHAS - VOLUME 2
 Colocar imagens de bagunças x organização. Vamos achar apenas as imagens que Deus
se agrada.

LEMBRANCINHA:

Boa aula!

