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Campanha: O Poder Da Oraçâo 
 

Aula 4 - Oração do Pai Nosso 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Chegamos ao final dessa campanha. 
Que essa última aula marque o início de um novo tempo no nosso kids. 
Essa campanha foi apenas uma reflexão do poder da oração, do quanto é importante clamarmos, 
intercedermos, sermos gratos, termos uma relação sincera com o nosso Pai. 
Os aprendizados dessa campanha precisam ficar enraizados no nosso kids. 
Seja você professor, uma referência de oração para as crianças. No dia em que eles estiverem 
passando por dificuldades, ore individualmente. Coloque em prática também a sua responsabilidade 
como intercessor desse ministério. Deus quer te usar. Deus deseja ouvir as crianças. 
Que possamos ser esse canal que auxilia os pequenos a se achegarem ao Pai. 
Deus abençoe! 
 

Base Bíblica 
 
Mateus 6:5-13 
 

OBJETIVO 
 
Nessa aula ensinaremos as crianças a orarem o Pai Nosso. 
A oração que Jesus nos ensinou é muito simples e ao mesmo tempo profunda. 
Ela mostra a dependencia que temos de Deus, o quanto Ele é grande. No Pai nós buscamos  
suprimento, perdão, ajuda para não pecarmos, proteção. E termina glorificando ao Senhor. 
 

Situação da Criança 
 
Nesse momento a criança já deve ter tido diversas experiências com oração no kids. 
O objetivo dessa aula é incentivá-los a permanecer tendo uma vida de oração. 
E a oração do Pai Nosso é algo que o Jesus nos ensinou para nos aproximarmos de Deus. 
Que presente lindo Jesus deixou. 
Nós não estamos sós. Que cada criança saia com essa consciência, de que o Senhor ouve suas 
orações, está ao lado delas e irá proteger e cuidar de cada uma. 
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Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Levar impresso o painel do Pai Nosso abaixo e recorte cada um dos quadros. 
Cada criança deverá receber uma parte da oração. 
Coloque as crianças na sequencia. Cada um deverá dizer a sua parte na sequencia, lendo o papel e 
depois sem olhar. 
 
Depois que todos conseguirem dizer sua parte de cor, embaralhe os quadros e peça para a turma 
colocar em ordem. 
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Contando a História.
 
 Vocês sabiam que Jesus deixou para nós um presente muito especial? 
Esse presente é a oração do Pai Nosso. 
 Sabem porque?  
Jesus gostaria muito que todos aprendessem a falar com Deus. Ele disse que não devemos ficar 
repetindo palavras apenas como uma reza. E nem ficar se gabando dizendo que a uma oração é mais 
bonita que a outra. 
Jesus nos ensinou que a nossa oração deve sair do coração. 
E então, Ele ensinou uma oração curtinha mas muito poderosa que é a oração do Pai Nosso. 
 
Essa oração é tão linda! Ela diz o quanto Deus é grande, santo e poderoso. 
Na oração do Pai Nosso pedimos Deus faça a vontade Dele em todas as coisas, porque Ele sempre 
sabe o que é o melhor. 
Nessa oração, pedimos também para Deus nos proteger e para não deixar que nos falte nada. 
Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos ajuda para não fazer coisas erradas. 
No final, glorificamos a Deus reconhecendo que tudo pertence a Ele. 
 
Que oração linda! 
Quando você não souber o que dizer, estiver triste, com medo ou chateado, ore o Pai Nosso. 
O Senhor se agradará de ouvir a sua oração e seu dia ficará melhor. 
 
Então, vamos todos orar o Pai Nosso? 
 
 

Versículo  
 
“Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade , antes que lhe peça” Mateus 6:8 
 
 

Verificação do Ensino 
 
- Quem ensinou a oração do Pai Nosso? 
- Como devemos orar? 
- Deus ouve a oração do Pai Nosso? 
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Atividade 
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Lembrancinha         
 
Confeccionar o livrinho do Pai Nosso com base na atividade que cada criança coloriu. 
 

 


