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Aula 3 – ORAÇÃO DE PETIÇÃO  

 

A oração é a chave que nos leva viver experiências com Deus. 

Muitas vezes não vivemos milagres porque não pedimos ou não sabemos pedir. 

 

“...Peçam e vocês receberão; procurem e vocês acharão; batam, e a porta será 

aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem; aqueles que 

procuram acham; e a porta será aberta para quem bate.”- Mateus 7:7-8 

(NTLH) 

 

Para você Professor: 

 

Como está a sua vida de oração? 

Você tem conseguido colocar diante de Deus as suas necessidades? 

Muitas vezes somos atropelados e engolidos por uma rotina que apenas nos faz 

acumular situações, preocupações, ansiedade. 

Falamos com tantas pessoas sobre os nossos problemas, nossos desejos e sonhos, 

mas não apresentamos diante de Deus, em oração, nosso clamor. 

Faça isso agora! Se você ainda não tem seu caderno de oração, caderno de 

guerra faça-o. Se você já tem use-o todos os dias! Apresente para Deus tudo, pois 

aqueles que pedem recebem! Ele espera pela sua voz, todos os dias! 

 

LEIA E MEDITE 

● 2 Crônicas 20:1-30 

● Mateus 7:7-8 

 

Quais são os meus objetivos: 

 

● Ensinar o conceito de oração. 

● Ensinar que a oração tem propósito e que preciso pedir para Deus. 

● Desenvolver o hábito da oração. 

 

Qual é a situação da criança: 

 

As experiências na infância levam a formação da personalidade, do caráter e 

influenciam nas decisões da vida adulta.  

A criança precisa, depende e espera do outro para ser suprida. É fundamental que 

ela saiba que não está sozinha e que Deus é seu amigo, seu Pai, seu ajudador; 

Aquele que a escuta e pode dar a ela tudo que precisa. Quando ela tem uma 

experiência em ser ouvida e atendida se sente segura, amada, acolhida.  

 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

 

● Imagem em anexo- Josafá  

● Caderno de Oração 
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LOUVOR: 

 

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

Praise 
https://www.youtube.com/watch?v=wYy9mFSET4Q- Escape- Renascer Praise 

 

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH) 

 

“...Peçam e vocês receberão; procurem e vocês acharão; batam, e a porta será 

aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem; aqueles que 

procuram acham; e a porta será aberta para quem bate.” - Mateus 7:7-8 

(NTLH) 

 

MINISTRANDO:   

 

Que mês incrível estamos vivendo! O mês de vocês, o mês das crianças! 

Como foi o Kids Day? O que mais gostaram?  

Nesse mês especial estamos aprendendo sobre a oração! Lembram o que é orar? 

Orar é falar com Deus! Quem está orando pelo Brasil? Quem orou pelo seu amigo 

essa semana? 

Como é bom orar! Como é gostoso falar com Deus, saber que Ele escuta a 

gente...e por isso hoje vamos aprender sobre mais um tipo de oração: a oração de 

petição! 

O que é petição? 

Petição é fazer um pedido, mas de uma maneira diferente. 

É também fazer um pedido por escrito.  

Essa é uma forma de oração em que uma pessoa humildemente ou sinceramente 

pede algo. Sabe quem fez essa oração na Bíblia?  

Algumas pessoas aqui na Bíblia fizeram esta oração, até mesmo por outras pessoas  

1. O rei Josafá. 

Vocês se lembram que ele estava em uma guerra e teve muito medo de perder? 

Então ele pediu, em oração, socorro para Deus; pediu por ele e pelo seu povo. E 

adivinhem o que aconteceu? Deus ouviu o pedido dele de socorro. Os inimigos de 

Josafá começaram a brigar entre eles e Deus deu vitória para Josafá. Ele não 

precisou lutar! 

2. Isaque – Ele se casou com Rebeca e ela não conseguia ter filhos, daí ele fez 

esse pedido para Deus. E Deus respondeu. Ela teve gêmeos! 

3. Davi – o Rei Davi, fazia muitas petições para Deus nas suas músicas que foram 

escritas aqui no Salmo 38:22 Ele diz: Vem depressa me socorrer (vem depressa 

me ajudar). Deus sempre, sempre respondeu a Davi  

4. Ana -lembra de Ana. Ele fez um pedido pra Deus: “Deus me dá um filho” E 

Deus para ela o menino Samuel 

Sempre que você precisar de ajuda, fale para Deus! Pede para Ele te ajudar e 

nunca você estará sozinho. 

https://www.youtube.com/watch?v=A3LwWh1oUMU-
https://www.youtube.com/watch?v=wYy9mFSET4Q-
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Leve seu caderno de oração e mostre para as crianças. Conte um testemunho seu 

de oração. 

Deus é tão bom, crianças! E por isso que hoje vamos falar para Deus tudo que nós 

precisamos, desejamos e sonhamos! 

Hoje cada criança aqui, vai fazer um caderno com seus pedidos.  

Vocês vão escrever ou colar, e vão pedir todos os dias para Deus.  

Sabia que Deus quer saber os nossos pedidos? 

Que ótimo! Vamos agradecer a Deus por isso: 

 

ORAÇÃO:   

   

Senhor Jesus, muito obrigado por ouvir a minha oração! Eu vou pedir tudo que eu preciso 

para o Senhor porque sei que que me escuta e me ajuda em todas as coisas! 

 

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:   

 

Lucas 6:38-39: Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as 

bênçãos que ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas 

suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros Deus usará 

para medir vocês. 

 

Jesus nos ensinou a entregar, dividir, repartir o que temos. Um coração bondoso 

recebe muitas bençãos de Deus. Da maneira que ajudamos também recebemos 

de Deus. Entregue algo que seja importante pra você não tenha medo de dar, pois 

Deus não deixará faltar! Ele te abençoará muito mais! 

 

BILHETE PARA OS PAIS:   

 Queridos pais! 

Hoje ensinamos as crianças sobre a importância de pedir em oração para Deus 

tudo que precisamos. 

Incentive o seu filho a orar. Conte suas experiências de oração para ele e juntos se 

relacionem com Deus. 

Ajude-o a escrever ou colar seus pedidos no caderno de oração. 
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ATIVIDADE: 

 

 
Vamos fazer um caderno de oração.  Em anexo sugestão de capa. Monte com as 

crianças com blocos de folha ou um caderno pequeno.  

Pode ser comprado ou grampeadas as folhas manualmente. Importante é ter colada a 

capa personalizada que enviamos anexa.  

 

LEMBRANCINHA: 

 

 A própria atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE IMAGENS: 
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