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Campanha: O Poder Da Oraçâo 
 

Aula 2- Oração de Intercessão 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa semana vamos ensinar as crianças a oração de intercessão. 
Para ensinar as crianças devemos ter primeiro uma vida de oração! E saber como interceder. 
Todos são fortalecidos pela oração de intercessão. Como nos campos de batalha onde os soldados 
cobrem uns aos outros para conseguir entrar no terreno do inimigo e resgatar outros soldados. Nossa 
oração de intercessão também é assim. Somos soldados do exército de Cristo e quando oramos por 
outra pessoa, intercedemos e nossas orações sobem ao céu,para resgatar pessoas aprisionadas por 
situações,vícios,enfermidades,etc... 
 

Base Bíblica 
 
EF 6.18-19 e 2 Reis 18 e 19 
  

OBJETIVO 
 
Ensinar as crianças que interceder é orar por alguém. 
Que nossas orações sempre são ouvidas por Deus e Ele nos responde.   
Assim como foi com o rei Ezequias quando intercedeu pelo povo 
 

Situação da Criança 
 
Como falamos na aula anterior hoje não vemos as crianças orando com frequência. E muitas não 
sabem como orar.  
Hoje vamos ensiná-las a interceder por seus amigos,familiares e a buscarem a Deus com mais 
intimidade. 
 

Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Crie um mural com as fotos de todas as crianças do kids, os dirigentes da igreja, o apóstolo, bispa e 
autoridades. 
Explique para as crianças que a nossa intercessão é muito poderosa. Por isso é muito importante 
orarmos por nossa familia, amigos, pela igreja e também por quem governa nosso pais. 
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Não podemos nos esquecer dos professores, que tem uma missão muito importante de ensinar as 
crianças. 
Ezequias era um intercessor do seu povo. Ele sabia que a benção de Deus é que faria a diferença na 
sua vida, por isso ele sempre orava ao Senhor, por ele mesmo e por aqueles que estavam ao seu 
redor. 
 
Ao final da história, pratique com as crianças a oração de intercessão com o uso do mural. 
 

Contando a História.
 
 Hoje vamos falar novamente sobre o rei Ezequias. Ele se tornou rei de Judá quando tinha 25 anos. Era 
um bom rei e fazia tudo para agradar a Deus.Por isso o Senhor fazia Ezequias ter sucesso em tudo que 
ele fazia. 
Ele restaurou o templo,destruiu todos os ídolos, lembram? 
Um dia Ezequias se revoltou contra o rei da Assíria e invadiu o seu território,Depois disso o rei da 
Assíria atacou todas as cidades de Judá. Então Ezequias mandou uma mensagem pra ele dizendo pra 
ele sair do país que ele pagaria o que ele quisesse. 
E sabem o que o rei da assíria respondeu? 
Ele disse que Ezequias devia lhe mandar dez mil quilos de prata e mil quilos de ouro. E Ezequias 
mandou para ele  
Depois de um tempo ele mandou outra mensagem a Ezequias dizendo que ele não confiava em Deus 
porque tinha destruído todo o templo pegando tudo que era do Senhor, e que Deus não ia os salvar, 
Assim que Ezequias ouviu aquilo ficou muito triste e arrependido. Rasgou as suas roupas e vestiu uma 
roupa feita de um pano bem grosso e começou a orar intercedendo por todo o povo de Judá e seu 
exército. 
E Deus mandou o Profeta Isaías falar para Ezequias que não ficasse com medo por que Ele tinha 
ouvido sua oração. 
Ezequias errou feio quando não confiou no senhor não é mesmo? Todo o povo de Judá ia pagar por 
essa atitude dele. 
Mas depois ele se arrependeu e Deus ouviu sua oração. 
E Deus ouve mesmo nossa oração.Ele está sempre pronto para nos perdoar e perto de nós quando o 
chamamos. 
 
 

Versículo  
 
Efésios 3.14 Por esta causa me ponho de joelhos diante do pai. 
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Verificação do Ensino 
 
- O que é intercessão? 
- Por quem devo orar? 
- Como é a oração de intercessão? 
- Por quem Ezequias orou? 
 

Atividade 
 
Crie com cada criança a lista de oração. Trata-se das pessoas por quem a criança irá interceder. 
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Lembrancinha         
 
Confeccione um tappetinho de oração para cada criança. Caso seja possível, faça no kids mesmo junto 
com a turma. 
Explique que o tapete é para lembrá-los de orar ao Senhor. Eles podem se ajoelhar e orar a Deus em 
um cantinho no próprio quarto deles. Será um momento muito especial. 
 

 


