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 AULA 2– Será que Deus me ouve? 

Falaremos sobre o que é oração e porque é tão importante orar. 

Aprenderemos que Deus ouve a nossa oração, que ele deseja se relacionar conosco e que a oração é a 

chave para essa comunicação com o Senhor. 

A nossa relação com Deus precisa ser sincera, não podemos deixar nada roubar esse momento com o 

Senhor. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Professor use a criatividade e tenham uma campanha maravilhosa! 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: 

João 10:9, 14-16, Mateus 21:22, 2, Tiago 5:16 

OBJETIVOS: 

 
Que a criança saia dessa aula sabendo que orar não é repetir frases feitas, decoradas. Orar é se 
relacionar com intimidade, é contar os segredos, é pedir ajuda, é agradecer 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Crianças que sofrem com problemas familiares como brigas contas entre os pais e estão no meio 
como em fogo cruzado, invisível aos olhos dos pais, que ela possa saber que Deus a vê e a ouve. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Vamos iniciar essa aula com a brincadeira telefone sem fio. 

Faça algumas rodadas, se possível permitindo que todas tenham a chance de ser a primeira. 

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

.  

MINISTRANDO: 

 

O que vocês acham mais interessante na brincadeira telefone sem fio? 

(de a oportunidade para que eles comentem) 

Sabe o que eu acho bastante intrigante: muitas das vezes a palavra chega errada na última pessoa. 

Porque vocês acham que isso acontece? 

Eu tenho alguns palpites: muitas vezes, tem criança que não está prestando muita atenção, ou está 

falando com o colega do lado, pensando em outra coisa, mexendo em algo, aí em uma pequena distração, 

a comunicação fica toda errada, não é verdade! 

E sabe porque começamos nossa aula com essa brincadeira? Porque vamos falar sobre uma 

comunicação muito preciosa: a nossa comunicação com Deus, que é a nossa oração. 

Quem sabe me dizer o que é orar? 

Orar é se relacionar com Deus, é ter um momento de intimidade com Ele. É o momento que Deus te ouve! 

Isso mesmo! Deus escuta as suas orações.  
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 O tempo de orar é muito preciso, porque com a oração conhecemos mais a Deus, entendemos os seus 

planos, nos ligamos ao Senhor.  

No momento da oração nós agradecemos ao Senhor, nós mostramos o nosso amor por Ele, nós pedimos 

ajuda, apresentamos para Ele nossas angustias, nós o buscamos e o encontramos no momento da 

oração. 

Quando você ora com todo o seu coração, você sente a presença de Deus. Quando você ora com fé, você 

pode ser curado. Falar com Deus nos traz paz, alegria, esperança. 

Deus fica muito feliz quando oramos, quando falamos com ele. 

E sabe o que acontece muitas vezes no momento da oração? Acontece igual ao telefone sem fio... Muitas 

coisas vêm para impedir que essa comunicação aconteça do jeito certo. 

As vezes dá uma preguiça de orar, dá uma vontade de falar com o amigo, ou dá um sono.... Nossa, 

parece o telefone sem fio... 

Mas será que essa oração toda remendada é a que queremos de verdade fazer? 

Ou será que eu desejo que Deus me escute de verdade e me responda e eu sinta que Ele é meu Pai e eu 

sou seu filho? 

Hoje precisamos entender que o momento da oração é muito precioso. Não pode ser de qualquer jeito. 

Somente repetir um monte de palavras não faz sentido... Orar é falar aquilo que esta no coração. É ser 

sincero, puro, genuíno. 

Essa é a oração que Deus ouve. A oração sincera.  

O que você gostaria de dizer para Deus se Ele estivesse aqui, na sua frente agora? 

Então agora vamos todos ter uma experiência. Feche os seus olhos. E cada um de vocês vai falar para 

ele, bem baixinho, o que está no seu coração, o que você gostaria de contar, o que você precisa de ajuda, 

o que você sente por Ele. Não vou dizer nada para você repetir. Você vai falar com o seu Pai, e Ele vai te 

ouvir, porque Ele te ama. 

 

ORAÇÃO: 

Deus eu quero abrir o meu coração por que eu sei que o Senhor me ouve, meu   Deus me ajuda a ser fiel 
a ti, quero te agradecer mais e pedi menos, me ajuda, me abençoa e me ensina a ser melhor.  
 

VERSÍCULO: 

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

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 O que é oração? 

 Existe uma regra de como devemos orar? 

 O que acontece muitas vezes quando tento orar? 

 Qual é a oração que Deus responde? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

  

No livro de Malaquias diz que por amor a nós o Senhor repreende o devorador, então vamos entregar 

nossa oferta de agradecimento porque Deus tem nos abençoado grandemente. Amém 

 

ATIVIDADE PARA CASA: 

Traga na próxima semana o seu pedido de oração. As crianças que não sabem escrever podem desenhar 
ou pedir ajuda da mamãe e do papai. 
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LEMBRANCINHA 

 

                                        

 

 

 

 


