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Aula 1 – ORAÇÃO PELO PAÍS 

Um mês muito especial começou para nós: o mês das crianças! 

Nessa Campanha vamos aprender e ensinar as crianças o caminho que nos aproxima 

de Deus e  

nos faz ter as melhores experiências nas nossas vidas: a oração! 

 

A oração conduz o homem a presença de  

Deus e traz a presença Dele sobre nós. 

 

Hoje vamos aprender sobre a necessidade de orar pelo nosso país, pelo Brasil; 

Deus espera e aguarda essa oração do nosso coração. 
 

Para você Professor:  

 

Não existe momento mais esperado pelos pais do que as primeiras palavras do seu filho, 

não é mesmo? 

 Na primeira infância, a criança recebe diversos estímulos para desenvolvimentos 

sensoriais e motores e, assim como diversas outras áreas, para aprender a falar é 

necessário estímulo constante. 

A comunicação infantil é o primeiro passo para que a criança conquiste sua autonomia.  

Nesse contexto é fundamental mostrarmos para as crianças que a comunicação com 

Deus se dá através da oração. Precisamos ensiná-las e estimulá-las de forma simples, 

objetiva e divertida a incluir em sua rotina a comunicação com Deus; a prática da 

oração a levará a ser uma criança mais segura, inteligente, confiante e amiga de Deus. 
 
LEIA E MEDITE  

● 2 Crônicas 6 

● 2 Crônicas 7: 12-14 

 

Quais são os meus objetivos:  

 

● Ensinar o que é oração; 

● Ensinar que Deus espera pela nossa oração e responde; 

● Ensinar que Deus pode interferir na nossa nação através da oração; 

 

Qual é a situação da criança:  

Sabemos que o contexto atual da nossa nação passa por muitas discussões políticas, 

partidárias, ideológicas e as crianças escutam, assistem todas essas coisas sem muitas 

vezes compreenderem claramente do que se trata tudo isso. 

A despeito das diferentes opiniões temos um caminho único para ver a benção de Deus 

sobre nosso país: a oração. 

Vamos mostrar na Bíblia esse princípio para as crianças e fortalecer o coração delas nessa 

verdade.  

Não precisamos temer quando Deus reina sobre a nossa nação! 

Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor! - Salmos 33:12 

 

 

https://www.escolameucaminhar.com.br/blog/2020/01/06/estimule-a-autonomia-do-seu-filho/
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

 

● Mapa do Brasil  

● Bandeira do Brasil 

● Um globo (para localizarem o nosso país) 

 

 

LOUVOR: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef2F4ju3bsI – Leia a Bíblia- Três Palavrinhas 

https://www.youtube.com/watch?v=se99nKUxQUo – Fogo Cai- Renascer Praise 

 

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)  

 

“ então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus 

pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país 

progredir de novo”.  

2 Crônicas 7:14 

MINISTRANDO:   

 

Crianças, chegou o mês de vocês! 

Como está o coração? E as expectativas? 

 

Nesse mês que é tão especial vamos falar de algo muito importante: oração! 

Quem aqui sabe me dizer o que é orar? Escute o que elas sabem sobre oração 

 

Orar é falar, conversar, pedir algo para Deus.  

Deus gosta muito de ouvir e falar com a gente, sabiam?  

Desde que Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher Ele faz isso.  

Sabiam que todo dia Ele ia até o jardim do Éden, onde Adão e Eva moravam, para saber 

como estavam, como passaram o dia... batiam o maior papo!  

Todo dia Deus espera ouvir a nossa voz! O momento em que vamos falar com Ele, contar 

o que estamos sentindo, o que precisamos, o que gostamos e queremos agradecer, o que 

fizemos de errado e precisamos pedir perdão...Ele está sempre pronto para ouvir! NUNCA 

está ocupado para nós! 

Isso não é maravilhoso?  

E falando sobre oração eu quero contar para vocês a história de um rei muito inteligente 

que aprendeu um segredo que salvaria seu povo e seu país: Salomão. 

 

Aqui na Bíblia (2 Crônicas 6) conta que Salomão estava em um dia muito especial do seu 

reino. Ele tinha terminado a construção do templo, da igreja e fizeram um culto, uma festa 

para inaugurar. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef2F4ju3bsI
https://www.youtube.com/watch?v=se99nKUxQUo
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Era um momento único! Ele estava vivendo o cumprimento de uma oração de seu pai 

Davi a Deus (explique que Davi havia pedido para fazer um templo pra Deus, era um 

sonho dele, mas Deus respondeu que quem faria seria seu filho, Salomão). Salomão estava 

muito emocionado e sabia que tinha uma grande responsabilidade: governar bem o seu 

país, guiar o povo no caminho certo, conquistar terras, riquezas para seu povo, igual seu 

pai Davi. 

Ele estava muito feliz, mas preocupado! Foi aí que ele se lembrou que sempre que 

precisasse de ajuda tinha que orar, falar com Deus! Então começou a fazer isso! Falou pra 

Deus tudo que deixava o coração dele como rei preocupado e pediu para Deus 

abençoar o seu país.  

Vou mostrar para vocês a oração que ele fez: 

 (Leia os versículos abaixo ou conte sobre eles para as crianças;  você pode usar as 

imagens em anexo para fixar os “assuntos” que Salomão falou para Deus). Foque que o 

rei Salomão foi pedindo para cada necessidade de seu povo); 

2 Crônicas 6 

19- Ó SENHOR, meu Deus, eu sou teu servo. Escuta a minha oração e atende os pedidos 

que te faço. 

21- Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto 

virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. 

 

Quando alguém fizesse algo errado 

Quando não chovesse 

Quando faltasse comida 

Quando recebesse um estrangeiro em seu País 

Quando tivessem uma guerra 

 

Que oração mais linda, não é? Ele pediu tudo que precisava para seu povo viver feliz! E 

sabe o que aconteceu depois? Deus respondeu a oração!  

 Deus disse: Eu ouvi a sua oração e escolhi este lugar, esta igreja para que tragam as 

ofertas. 

Ele disse : Se o povo orar, me buscar se arrepender das coisas erradas eu Escutarei com 

atenção as orações que forem feitas nesta igreja. 

Deus iria abençoar a nação de Israel! Ele escuta a oração que realizamos pelo nosso país.  

 

Hoje vamos orar pelo nosso Brasil! Faça uma roda de oração ao redor do mapa do Brasil 

e orem pela nação! 

 

Vamos pedir para Deus perdoar os pecados, 

abençoar nosso clima, a natureza; pedir para 

ninguém passar fome, para não ter guerra, para 

Deus ser Senhor desse País! 

Como Ele ouviu Salomão, também nos ouvirá e 

abençoará o nosso País! 

 

Coloque a bandeira no chão, faça uma roda e ore 

com as crianças pelo Brasil 
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ORAÇÃO:   

  Senhor Jesus, obrigado por me escolher para orar pelo Brasil! Eu declaro que no meu país 

haverá alegria, justiça, paz, riquezas e que Jesus é o único Senhor do Brasil!  

 

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. 

Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este momento,  

 

 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

 2 Crônicas 7;5- Salomão ofereceu em sacrifício vinte e dois mil bois e cento e vinte mil 

ovelhas. Assim o rei e o povo dedicaram o Templo ao serviço de Deus. 

 

Salomão depois de orar entregou uma oferta muito especial para Deus: 22.000 bois e 

120.000 ovelhas! É muita coisa, não é?  

Mas o coração dele era muito grato a Deus! Ele demonstrou nas suas palavras e nas suas 

ofertas a sua confiança em Deus 

Vamos demostrar a nossa fé através da nossa oferta para Deus. 

 

SANTA CEIA:   

Ministrar a ceia para as crianças.  

Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a 

presença de Deus.  

Segue o link:  

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-

57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf  

 

BILHETE PARA OS PAIS :   

 Queridos pais! 

Iniciamos uma nova campanha: Crianças que oram! 

Hoje as crianças aprenderam com o rei Salomão que precisamos e 

devemos orar pelo nosso país.  

Se tiver uma bandeira do Brasil, ponha junto com vocês! 

Orem juntos pela nação e declare com seu filho que Jesus é Senhor do Brasil! 

 

 

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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ATIVIDADE:

Sugestão 1  

    

Sugestão 2    Mosaico da Bandeira Colar 

papel picado com as cores da bandeira  

 

 

 

LEMBRANCINHA: 

 

 

 molde da bandeira em anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ  

OUTUBRO 2022  

CAMPANHA: “CRIANÇAS QUE ORAM” 

 

SUGESTÃO DE IMAGENS: 
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SUGESTÃO DE IMAGENS 
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