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Campanha: O Poder Da Oração 
 

Aula 1- Oração de Clamor 
 
Estamos iniciando uma campanha que falará sobre o poder da oração, vamos ensinar as crianças a 
buscarem ter mais intimidade com Deus através das suas orações , e ter experiências como Ezequias 
teve de clamar a Deus e ver a sua vida transformada, receber mais 15 anos de vida porque se 
arrependeu sinceramente e Deus ouviu sua oração. 
 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa nova campanha abordaremos, a cada semana, um tipo de oração diferente.  
Oração de clamor, oração de intercessão, oração de gratidão e o Pai Nosso. 
Se prepare espiritualmente para cada aula, ore se consagre para que o Senhor te use realmente como 
instrumento Dele e que cada criança saia da aula aprendendo a falar e ter mais intimidade com Deus. 
Iniciaremos a primeira aula com a Oração de Clamor. Quando Ezequias recebeu a notícia de que iria 
morrer e clamou ao Senhor e Ele atendeu seu clamor. 
 
 

Base Bíblica 
 
Isaías 38.1 
 

Objetivo 
 
Mostrar as crianças a importância da nossa oração, mesmo quando fazemos coisas que não agradam a 
Deus. Ele é misericordioso e perdoa as nossas falhas. Ele responde nossas orações. 

 

Situação da Criança 
 
Percebemos que as crianças não sabem muitas vezes como orar. E o intuito dessa campanha é 
mostrar a elas o poder da oração, ensiná-las a clamar, a orar de joelhos, a terem intimidade realmente 
com Deus.  
Vamos ensinar as crianças  buscar ao Senhor, e a direção Dele em tudo.  Assim a bênção de Deus 
será atraída para as nossas vidas. Como foi com Ezequias. 
Boa aula! 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
 
Leve várias bexigas brancas vazias. 
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Distribua 1 para cada criança. Encha com as crianças o balão e depois peça para que cada criança 
abra a boca do balão e solte o ar aos poucos até murchar. Explique as crianças que nós somos 
parecidos com esses balões em alguns momentos da nossa vida. Quando confiamos em Deus e nos 
enchemos da sua presença, somos como o balão cheio, durinho. Mas quando estamos desanimados  
ficamos parecidos com o balão murcho. Pergunte as crianças como o balão fica mais bonito. Cheio ou 
vazio? Deixe que eles respondam e é claro que vão responder que o balão é mais bonito cheio. Então 
você vai explicar que para sermos balões cheios precisamos nos encher da presença de Deus e isso só 
acontece através da oração, como o Rei Ezequias fez.  
Comece a contar a  história:

 
 

Contando a História 
 
Hoje no kids vamos começar uma campanha nova. Falaremos sobre oração! 
Quem aqui sabe orar? Deixe as crianças responderem 
Mas será que vocês sabem mesmo? Hoje vou contar a vocês a história do rei Ezequias. 
Ele era um rei que amava e obedecia a Deus. Começou a reinar com 25 anos de idade, ele reformou o 
templo, limpou tudo o que estava sujo e fez tudo o que o Senhor Deus tinha mandado. Todo o povo 
ficou muito feliz porque podiam ir ao templo para adorar a Deus. O rei Ezequias foi um bom rei para o 
povo e agradou o coração de Deus. 
Algum tempo depois, o rei Ezequias ficou muito doente. Era uma doença grave e ele ia morrer. Deus 
mandou o profeta Isaías falar com ele , para ele se preparar porque iria morrer. Que notícia estranha e 
ruim de receber não é mesmo?  
Deixe as crianças comentarem 
Sabem o que o rei Ezequias fez? Ele virou o rosto para a parede e fez uma oração. O rei disse para 
Deus que tinha sido fiel a Ele  e feito tudo que era certo.  
A Bíblia conta que o rei Ezequias chorou muitooo. Sabe o que aconteceu? Deus mandou o profeta 
Ísaias voltar e dizer que Deus tinha ouvido a oração e que também daria mais 15 anos de vida ao rei. 
Para mostrar que Deus iria mesmo cumprir o que estava prometendo, ele fez uma coisa que somente o 
deus podroso pode fazer.Deus fez o sol andar pra trás.  
Como nosso deus é maravilhoso não é mesmo? Nosso Deus pode fazer todas as coisas, pode curar e 
fazer até o sol andar para trás. Quando ficamos doentes, fazemos coisas erradas, ou não acreditamos 
em algo podemos confiar no nosso Deus porque Ele cuida de nós, ele nos perdoa e ouve nossa oração.  
 
 
 

Versículo  
 
“ O Senhor está perto de todos os que O invocam, de todos os que O invocam de verdade.  Salmo 
145.18 
 

Verificação do Ensino 
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- O que aconteceu com o rei Ezequias? 
- Quem veio lhe dar a notícia de que ele ia morrer? 
- O que Deus fez para provar que ia mesmo dar mais 15 anos de vida pra Ezequias. 
 

Atividade        
 

 
 

 
 

Lembrancinha         
 
 
A própria atividade 


