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 AULA 4 – Como orar  

 Nessa aula ensinaremos as crianças como orar. Falaremos sobre o Pai Nosso e sobre os diversos 

motivos que nos levam a orar. 

Jesus nos ensinou um caminho maravilhoso para nos achegarmos a presença do Pai com a oração do Pai 

Nosso. Essa oração nos abençoa muito e nos mostra esse caminho de comunicação com Deus.  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Professor estude as aulas com antecedência, medite nas bases bíblicas, ore, se consagre, e 

faça desse tempo algo especial para cada criança. J unto com as crianças vamos nos ajoelhar 

e separar um tempo de oração. 

Vamos formar crianças, futura geração da Igreja Apostólica, amigas de Deus e conhecedoras da 

Sua palavra. 

Que o Senhor te honre em tudo!   

 

RENASCER KIDS! 

Com amor, Equipe Pedagógica! 

LEIA E MEDITE: 

Mateus 6:9-13 

 

OBJETIVOS: 

Que a criança saia dessa aula sabendo que não existem regras para a oração. Em todo o tempo elas 

podem orar, buscar, de todo o coração, e Deus vai ouvi-las. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Na correria que vivem muitas crianças não tem em quem se espelhar, muitos pais mal vê os filhos 
durante o dia muitos saem cedo e quando retornam encontram os filhos dormindo. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Leve para essa aula o Pai Nosso ilustrado impresso, cada trecho em uma folha de sulfite. As crianças 

deverão colocar a oração na ordem correta. Se o número de crianças for grande, divida em grupos, assim 

todos terão chance de participar da dinâmica. 

Para a sala de 3-6, leve figuras ou bonecos para ajudar na explicação da história 
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Tabela de pontos: 

1 folhinha : 1 ponto 

1 fruta : 2 pontos 

Desafios: 

Levar Bíblia : 1 folha  

Levar caderninho para anotação : 1 folha  

Decorar o versículo da semana: 1 folha  

Levar um amigo que não frequenta o Kids: 1 folha  

Levar atividade para casa completa : 1 folha 

Criança mais comportada do culto: 1 folha  

 

Desafios que serão feitos durante a campanha: 

Arrecadação de alimentos : 1 fruta (independente do número de alimentos doados. Vale apenas 1 vez) 

Arrecadação de agasalhos : 1 fruta (independente do número de roupas doadas. Vale apenas 1 vez) 

Os demais desafios e pontos elegíveis serão mencionados nas aulas. 

 

MINISTRANDO: 

Na nossa aula de hoje vamos aprender a oração que Jesus nos ensinou. 

Como dissemos na nossa aula anterior, a oração é a forma de nos relacionarmos com Deus. Então Deus 

deseja que a nossa oração seja, acima de tudo, sincera, verdadeira. 

Mas Jesus sabia que muitas pessoas teriam dificuldade de expressar o seu sentimento sincero, e que 

seria muito normal as pessoas terem dificuldades de orar, por simplesmente não saberem como fazer. 

Então ele nos deixou um modelo de oração. 

Essa oração ficou muito famosa, ela é muito linda, e muitas vezes repetimos  ela. Quem aqui sabe que 

oração é essa? É o Pai Nosso! 

Na oração do Pai Nosso Jesus nos ensina a: 

1. Exaltar a Deus 

2. Nos colocar debaixo da vontade Dele 

3. Pedir 

4. Apresentar o suprimento diário 

5. Pedir perdão 

6. Pedir livramento 

7. Terminar adorando ao Senhor. 
Nossa, como o Pai Nosso é lindo e completo! 

Agora eu tenho um desafio para vocês: vamos colocar em ordem o Pai Nosso e ver cada uma dessas 

partes (dê um tempo para as crianças montarem o Pai Nosso) 

Qual parte exalta o nome de Deus? (Pai nosso que estais no céu...) 

E em qual momento nos colocamos debaixo da sua vontade? (Venha o teu reino, faça a sua vontade...) 

E em que momento pedimos e apresentamos o suprimento diário? (O pão nosso de cada dia...) 

O pedido de livramento (. Perdoa as nossas dívidas…) 

E o termino adorando ao Senhor (teu é o reino, o poder e a gloria). 

Muito bem!!! Agora vamos todos repetir essa linda oração! (Faça a oração do pai nosso com a turma) 

Essa oração é muito linda! Mas não para por aí não.... A Bíblia nos ensina também que a nossa oração 

pode ser específica: 

Podemos orar por um pedido específico, uma necessidade, algo que precisamos muito. 
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 Podemos orar consagrando a nossa vida ao Senhor, buscando a presença Dele e glorificando ao Seu 

nome.  

Podemos orar agradecendo e louvando ao Senhor. 

Podemos orar entregando as nossas preocupações, buscando a vontade de Deus, pedindo ajuda, 

confessando nossos pecados. 

E podemos orar também pelos outros, o que chamamos de intercessão. 

Nossa oração pura e sincera chega até o Senhor como algo agradável. Então ore mais. Onde você estiver, 

em todas as situações. Se estiver triste, ore pedindo forças, se estiver feliz, ore agradecendo, se estiver 

preocupado, ore pedindo ajuda, se estiver doente, ore pela cura, se estiver com medo, ore pedindo 

proteção, em todo tempo, ore, busque, tenha uma vida cheia da comunhão com Deus. 

 

ORAÇÃO: 

Meu Deus e pai queremos te adora nessa noite e te louvar pelo seu imenso amor por que grande tem sido 
sua misericórdia na nossa vida, te amamos. Amem! 
 

VERSÍCULO: 

“E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis.” Mateus 21:22 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

Qual oração Jesus nos ensinou? 

Podemos fazer oração específica? 

Posso pedir coisas para Deus na minha oração? 

Quantas  orações posso fazer por dia? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 Vamos entregar nossa oferta a bíblia conta que Jó era muito rico e  Deus permitiu que satanás tocasse em 

tudo que Jó tinha, ele acabou perdendo tudo ficou muito pobre, mais Jó era tao fiel a Deus que não ficou 

triste, desanimado sabe o que ele fez? Continuou orando a Deus porque ele sabia que tudo vem de Deus, 

então vamos entregar a nossa melhor oferta, se você hoje não tem ore a Deus para trazer na próxima 

aula, porque Deus vai te abençoar. Amém!! 

 

ATIVIDADE PARA CASA: 

Oração ilustrada. 
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LEMBRANCINHA 

 

 


