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Aula 5 - Oração de Gratidão 

 

A nossa oração reflete a maneira como nos relacionamos com Deus. 

É com ela que podemos tocar o coração de Deus e experimentar o seu amor. 

 

Para você Professor:  

 

As nossas palavras refletem o que está dentro do nosso coração.  

A Palavra de Deus nos ensina que precisamos guardar o nosso coração, pois disso 

depende a nossa vida (PV4:23). 

Um coração agradecido, em comunhão com Deus torna a nossa vida mais feliz e 

leve. 

Cuide de você, da sua vida com Deus, pois isso te levará ao caminho de felicidade 

que Deus tem para te dar. 

Esvazie-se da tristeza, da amargura, da frustração e encha seu coração de fé, de 

paz, da certeza de que Deus sempre te ouve e nunca te abandonará! 

 

LEIA E MEDITE  

● João 11:40-42 

 

Quais são os meus objetivos:  

 

● Ensinar o significado da oração e da gratidão 

● Estimular as crianças a desenvolverem um coração grato 

 

Qual é a situação da criança:  

 

Praticar a gratidão desde a infância é fundamental, pois é a manifestação de um 

sentimento genuíno, que fortalece relações de respeito e promove uma boa 

convivência.  

Sentir gratidão é muito importante para que ela entenda valores e limites (tanto 

próprios quanto alheios).  

Estudos mostram que admiração, respeito, atenção e cuidado ficam mais claros 

quando a gratidão é praticada desde cedo. Além disso, a criança passa a 

enxergar o mundo com um olhar de valorização, compreendendo qual seu papel 

e seu posicionamento diante das situações da vida. 

Através da gratidão também é possível gerar vínculos, amizades, promover 

sensação de bem-estar, diminuir o medo, a insegurança, o egoísmo, o 

materialismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vitat.com.br/relacionamentos-duradouros/
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

 

● Dinâmica com fone de ouvido: coloque um fone de ouvido, com música e 

peça para as crianças pedirem; falarem coisas para quem está com fone. 

Pode todos falarem ao mesmo tempo. A pessoa não conseguirá ouvir. 

Faça um rodízio para que todos ou vários passem pela experiencia de ficar 

com o fone. O objetivo é ilustrar sobre ser ou não ser ouvido 

● Imagens/ figuras de Jesus orando em várias situações. (algumas sugestões 

abaixo) 

 

LOUVOR: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDCoN9SPmvU- Muito obrigado- Crianças 

diante do trono 

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

 

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)  

 

“Pai, eu te agradeço porque me ouviste...” Eu sei que sempre me ouves- João 

11:41,42 

MINISTRANDO:   

 

Inicie a ministração coma dinâmica proposta acima.  

Após a dinâmica faça uma roda com as crianças e dê segmento. 

Estamos encerrando o mês de outubro e a nossa campanha sobre a oração. 

Lembram o que é oração? Oração é falar, conversar com Deus. 

Hoje quero ensinar vocês sobre a oração de gratidão. Quem sabe o que significa 

essa palavra?  

Gratidão é agradecer alguém por uma coisa boa, uma ajuda, um favor que fez 

para você.  

Na brincadeira que fizemos agora, a gente não era ouvido pela pessoa que estava 

com fone de ouvido, não é mesmo?  

Ninguém gosta de conversar com alguém que não escuta, que não presta 

atenção na gente. Alguém já passou por isso?  

Com essa brincadeira eu fiquei pensando como é quando a gente fala com 

Deus...será que Ele pode não ouvir a gente?? 

Será que tem algum fone de ouvido no céu? Rss Humm... 

Aqui na Bíblia tem a resposta para essa pergunta! E sabe quem nos dá essa 

resposta?  

A pessoa mais importante que já viveu nessa Terra! Quem será? 

Jesus, o Filho de Deus! 

Enquanto esteve aqui na Terra, Ele orava muito. Fez pedidos para Deus curar, para 

Deus perdoar, para Deus dar moedas, para Deus multiplicar comida, para salvar e 

https://www.youtube.com/watch?v=vDCoN9SPmvU-
https://www.youtube.com/watch?v=A3LwWh1oUMU-
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até para ressuscitar mortos! E Deus sempre ouviu. Por isso Jesus fez uma oração 

para agradecer a Deus - leia João 11:41 e 42 para as crianças 

Jesus, o filho agradeceu por todas as coisas que o Pai (DEUS) tinha feito Ele, 

Deus não fará tudo que você quiser, mas sempre vai te ouvir e te dar o que você 

precisa. 

Eu quero ouvir as orações que Deus já respondeu para vocês! 

 

(Estimule e deixe as crianças contarem seus testemunhos de oração. Valorize a 

importância de agradecer a cada testemunho que contarem E já faça nesse 

momento a hora do testemunho) 

 

Quantos motivos temos para agradecer!! 

Ele é o nosso Pai, que sempre nos ouve! 

Conduza uma oração de agradecimento a Deus junto com as crianças 

 

ORAÇÃO:   

   Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço porque sempre está comigo e me ouve! 

Obrigado por tudo que já fez por mim e por tudo que ainda fará porque eu 

acredito e nunca vou parar de pedir e falar com o Senhor! Eu te amo! 

 

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. 

 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

 

“Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão...” - Salmos 50:14 

Vamos entregar a Deus uma oferta que represente a nossa gratidão, o nosso 

agradecimento a Ele por tudo que fez e fará. Você vai entregar alguma coisa que 

é importante, que demonstre o seu amor e gratidão a Deus. Quando a gente ama 

alguém dá um presente bom, não é? A gente não dá qualquer coisa... 

A nossa oferta pode ser um dinheiro, moedas, material para o kids, coisas para o 

momento do lanche, roupas, brinquedos para quem precisa.  

Vamos entregar com alegria! 

 

 

 



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ  

OUTUBRO 2022  

CAMPANHA: “CRIANÇAS QUE ORAM” 

 

BILHETE PARA OS PAIS:   

 

 Queridos pais! 

Hoje aprendemos sobre a Oração de Gratidão! 

Nesta semana faça uma atividade com seu filho:  

Separe um tempinho a cada dia e escreva pelo que agradecem a Deus hoje. 

Grude na geladeira. (pode ser com post it ou use os imãs que você já tem). 

 

ATIVIDADE: 

    Jogo da gratidão 

Você vai precisar ter um clássico jogo de Pega Varetas 

e começar a jogar da forma normal, segura todas as 

varetas na sua mão e deixa elas caírem, cada jogador 

tem que tirar uma vareta da pilha sem mexer nas 

outras, quem tiver mais varetas no final ganha o jogo. 

A diferença fica na parte das cores da vareta, cada 

vareta que for tirada tem que se falar: “Deus, eu te 

agradeço porque me ouve e por...” -cada cor significa alguma coisa (tem essa lista 

básica, mas você pode mudar): 

• Vermelho: Pessoas que você é grato por 

• Laranja: Você é grato por qual lugar 

• Verde: Por qual comida você é grato 

• Azul: Por qual “coisa” (material) você é grato 

• Roxo: Você é grato por 

 

LEMBRANCINHA: 

 

Faça uma plaquinha ou cartãozinho com imã atrás, que 

servirá de lembrete para orar durante a semana 

agradecendo. 

Anexe a Tag com versículo uma bala, bombom ou 

chocolate. 

 

 

(a imagem é só uma referência) 

 

 

 

SUGESTÃO DE IMAGENS: 
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