
 
 

Outubro – Crianças Que Oram  
 “Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

 INTRODUÇÃO  

Mas uma campanha iniciando.  Nesse mês vamos ensinar nossas crianças a orar, guerrear, jejuar. 
Em cada aula descobrindo o poder da oração e uma vida de manifestação do poder de Deus. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 

 
Nossas aulas: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 Equipe Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 
Tema Da Aula 

História Bíblica 
Referência 

 

Dia 07 

Quando oro tenho intimidade com 
Deus 

 

Portas abertas  
Esquenta Kids Day 

 

2 Crônicas 29:1 – 11. 
2 Reis 18 a 20 

 

Dia 14 Quando oro recebo o Espírito Santo A descida do Espírito Santo Atos 2 

Dia 21 
Quando oro tenho o fruto do 

Espírito 
O fruto do Espírito 

 
Gálatas 5. 22-23 

 

Dia 28 Quando oro venço as tentações 
 

Jesus foi tentado 
 

Mateus 4.1-11 
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AULA 1- ESQUENTA KIDS DAY – OPEN DOORS 

 

Inicio de campanha e abrindo o mês de uma forma muito especial, sexta feira dia 12 será o nosso Kids Day.  

O TEMA OPEN DOORS, quer dizer portas abertas em português, é o tema do kids day desse ano. O Tema vem da 

palavra profética do Ano de Ezequias, onde o Rei, em seu mandato, abriu as portas do templo e restaurou o culto ao 

Senhor. 

 

Para você professor (a): 

 

Professor comece por você a ter o habito de orar, então será maravilhosa a sua influencia sobre as 
crianças, lembre-se ela se espelha em você. Conte suas experiências que tem através da oração. 
A oração é a chave para as vitórias de Deus em sua vida! Muitas vezes você pensa que tudo esta perdido, 
não desista, Deus tem resposta através da sua oração.  
A oração te conecta a Deus, e Ele tem a solução para qualquer situação difícil. Por isso, orar é desenvolver 
um relacionamento de amor e poder. É nossa maior arma! Nossas orações têm muito poder! 
 
E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão". Mateus 21:22 
 

Hoje é dia de todos do Ministerio Kids estarem envolvidos, desde a preparação e organização das salas e 

durante todo o esquenta. 

Boa aula! 

 

LEIA E MEDITE: 

2 Crônicas 29:1 – 11. ; 2 Reis 18 a 20 
 
OBJETIVOS: 

Que a criança aprenda se relacionar com Deus através da oração. 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Crianças com as portas abertas, para as influencias dos jogos e das mentiras, sendo roubadas na sua 
inocência. Vamos fazer a nossa parte com excelência e ter as portas abertas para nossas crianças se 
apaixonarem por Jesus. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Decore o kids! Coloque balões e o banner com as informações do kids Day. 
 Cada sala e ou espaço decorado conforme sugestão. Confira o quadro abaixo e as imagens. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_21_22/
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Sala 1. – com caixas de papelão ou arco de balões. 
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Sala 02- instrumentos musicais e sala desorganizada. 

  

Sala 03 –  Mesa do lanche 

 

Sala 04- com cabine de telefone – ou somente o telefone – quadro para colocar os pedidos de oração e 

cada criança deve levar o seu telefone “celular” para casa. 
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MINISTRANDO: 

Cada sala deve ter uma ministração simples e objetiva, bem dinâmica para não ficar cansativo.  
Vamos lá! 

Sala 01 LIMPEZA – conforme a decoração. As crianças ao passarem pelo arco (ou porta) irão encontra 

no caminho sujeiras. Papel amassado, folhas secas, galhos de arvores, caixas de papelão...... 
Quando todos entrarem fique admirado, como um lugar tão bonito pode estar sujo assim? O que será que 
aconteceu? Hoje é dia de portas abertas e não podemos receber os amigos assim, quem concorda?  
Isso me fez lembrar o rei Ezequias que no primeiro mês do seu reinado, abriu as portas do templo e disse 
para tirar toda sujeira.  Então vamos assim como Ezequias fazer o que é reto perante o Senhor e vamos 
deixar tudo limpo. Tudo mesmo, primeiro essas sujeiras que estamos vendo, e depois aquelas que só Deus 
ver. Feche seus olhos e peça perdão, e peça para Jesus te mostrar tudo que precisa ser limpo dentro de 
você. Muito bem!!! Agora tudo limpo vamos deixar as portas abertas para receber muitas crianças. 
 

Sala 02 - ORGANIZAÇÃO– Nessa sala você pode deixar tudo bagunçado, os lápis fora dos potes, cadeiras 

virada, livro no chão, o balde de lixo em cima da mesa, brinquedos espalhados, espalhe também os 
instrumentos musicais que você preparou.... Entrando na sala diga: - mais uma vez vou precisar da ajuda 
de vocês, pois a historia do Rei Ezequias continua. Depois que o templo ficou limpo, foi hora de colocar 
tudo no lugar, onde é o lugar dos lápis? E dos brinquedos? Que mais está fora do lugar?  O rei Ezequias 
pediu para colocarem tudo no lugar certo e estabeleceu hora para tudo, como aqui no culto, hora para a 
oferta, para o louvor, para ministração, brincadeira... Então vamos colocar cada coisa no seu lugar. Depois 
de tudo organizado os levitas cantaram, vamos usar esses instrumentos para louvar também? Agora tudo 
organizado deixe as crianças cantarem e tocarem usando os instrumentos que você preparou. 
 

Sala 03 MONTÕES- Nessa sala deve ter uma grande fartura, é o hora do lanche, montões e montões, 

prepare uma mesa diversificada, com bolos, sanduiches, frutas, sucos.... Vejam que maravilha essa sala. 
Sabem o que me lembra? O povo de Israel levaram para o templo seus dízimos e ofertas e tudo em 
abundancia e sabem o que aconteceu? Viveram montões e montões e ainda sobrou muitoooo. Vamos 
viver essa experiência também, entregue sua oferta e vamos consagrar ao Senhor e certamente você e sua 
família viveram montões e montões. Ore pelas ofertas e pelos lanches e bom apetite! 
 
 

Sala 04 – ORAÇÃO – nessa sala deve ter lápis e papeis onde as crianças poderão desenhar ou escrever 

os seus pedidos de oração, antes você irá encoraja-los a orar. Ezequias estava numa situação em que 
recebeu cartas do rei da Assíria, na carta ele afronta a Deus, dizendo para Ezequias não se enganar porque 
Deus não iria livrar o povo. Então Ezequias orou a Deus pedindo para que o Senhor os livra-se das mãos de 
Senaqueribe. Deus ouviu a oração e enviou anjos e mataram 185 mil homens do exercito inimigo. Deus 
também ouve a sua oração, feche seus olhos e fale com ele agora, digam quais são os livramentos, o que 
você precisa pedir para Deus peça agora. Diga que a oração é se conectar com Deus, fazer uma “ligação 
para o céu”. Nessa hora vamos “brincar” cada criança vai pegar o telefone e “ligar” para o céu, então ela 
irá conversar e contar para Deus o que precisa..... ( vejam as sugestões). Vamos celebrar nossa vitoria, pois 
sabemos que Deus ouve a nossa oração, nossa vitoria está em Cristo nosso Salvador. ( Ministre a santa 
ceia). 
 
Bom esquenta!! 
 
ORAÇÃO: 
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Do ano de Ezequias. 
 
VERSÍCULO: 

 
 Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou. 2 
Crônicas 29:3 
 
ATIVIDADE  

Hoje é dia de festa, vamos brincar com balões e depois cada criança leva o seu para casa. 

 

LEMBRANCINHA: 

 
Hoje as lembrancinhas também serão montões!!! 

Cada criança deverá receber 2 lembrancinhas, sendo que uma irá entregar para outra criança que não é da 

igreja como forma de convite para vir no próximo culto e no Kids Day.  

Vamos receber  montões de crianças também em nossas igrejas, e serão salvas em nome de Jesus !  

 
 

   
 
Bom esquenta! 


