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Campanha: O Poder Da Oraçâo 
 

Aula 3 - Oração de gratidão 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa semana vamos aprender a agradecer. 
A palavrinha “obrigada” muitas vezes é difícil de sair da boca da criança (e com os adultos por vezes 
não é diferente). 
E quantas vezes não paramos para agradecer a Deus.... 
Precisamos tornar um hábito a oração de gratidão. Todos os dias Deus não se esquece de cuidar dos 
mínimos detalhes que precisamos. Então é hora de retomarmos os bons costumes, abrir o coração e 
mostrar toda a gratidão que temos a Ele. 
 

Base Bíblica 
 
2 Cronicas 30, Lucas 17:11-17 
  

OBJETIVO 
 
Levar a criança a entender que o nosso agradecimento deve ser entregue ao Senhor todos os dias. 
Deus se alegra dos corações gratos. 
Não podemos deixar que a ingratidão, a frieza e apatia tome conta das nossas vidas. 
Ainda que tenhamos dias difíceis, precisamos permanecer inabaláveis e seguir agradecendo. Isso 
antecipará a chegada do dia bom. 
 

Situação da Criança 
 
Orar é o momento de maior intimidade que temos com Deus. 
Nossa oração precisa ser sincera, genuina, simples.  
Muitas vezes a criança acha difícil orar, nem sabe por onde começar, pois entende que se trata de uma 
reza. 
A nossa missão aqui é levar essa simplicidade e levá-las a buscar essa intimidade com o Senhor. 
O mundo está cheio de ingratidão.  
Nós não vamos nos conformar e nem permitir que essa contaminação maligna entre no nosso kids. 
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Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Faça uma encenação da história dos 10 leprosos (Lucas 17).  
Você pode utilizar fantoches, dedoches, bonecos, figuros. 
A história é bem curtinha e ajudará na introdução dessa aula. 
O foco dessa encenação é exatamente o tema da aula: a pessoa que foi grata e voltou para agradecer. 
 

Contando a História.
 
O que você diria para alguém que fez algo muito especial para você? 
Você já ganhou um presente que queria muito, ou foi para um passeio muito esperado? 
Você lembrou de agradecer quem te proporcionou isso? 
 
Agora sabe criança qual é o presente mais especial que cada um de nós recebemos? A vida! 
E Deus deu para cada um de nós. 
Mas não parou por aí. Deus quer que cada dia das nossas vidas seja especial. E para isso Ele nos 
enche de bençãos. 
 
Você já pensou que tudo o que Deus fez (os animais, plantas, sol, etc) foi para te fazer feliz? 
E quantas vezes você parou para agradecer por isso? 
Ah... as vezes esquecemos de agradecer, não é verdade? 
 
Mas precisamos cuidar disso, porque quando a pessoa pára de enchergar as coisas boas e não 
agradece mais por nada, ela se torna uma pessoa ingrata. 
 
A Bíblia nos conta que isso aconteceu o povo de Deus. Na época que Ezequias era rei o povo estava 
desanimado, não queriam saber de agradecer a Deus por nada. 
As pessoas não estavam animadas nem para celebrar a Páscoa, que era uma festa de agradecimento 
pois lembrava que Deus tinha libertado o povo. 
 
Mas, no meio daquelas pessoas havia Ezequias, que era um homem de aliança com Deus. E por mais 
que Ezequias passasse por dificuldades, ele sabia que Deus estava com ele, protegendo, ajudando, 
guardando do mal. 
 
Então, Ezequias enviou cartas para toda Israel e Judá (eram muitas e muitas pessoas) incentivando a 
todos para celebrarem a Pascoa. Ele relembrou o povo que era muito importante termos essa gratidão 
e celebrarmos ao Senhor por todas as coisas. 
 
O coração grato de Ezequias fez com que todo o povo se mobilizasse para essa festa. Essa celebração 
foi tão grandiosa que fazia muito tempo que não acontecia em Jerusalém. 
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E a Bíblia diz que naquele dia as orações chegaram até a habitação de Deus. 
Deus ouve os corações gratos. 
Que possamos buscar a cada dia ter esse coração. 
 

Versículo  
 
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus” I Tessalonicenses 5:18 
 

Verificação do Ensino 
 
- O que é oração de gratidão? 
- Na história dos leprosos, quem teve a atitude correta? 
- Como Ezequias motivou as pessoas a agradecerm a Deus na celebração da Pascoa? 
- O que aconteceu com a oração feita naquele dia ? 
 
 

Atividade 
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Lembrancinha         
 
Incentivar as criancas a colocarem todos os dias mos motivos de serem gratas a Deus (os pequenos 
poderão pedir auxílio dos pais. 
Você pode entregar com um bombom dentro. 

 


