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 SÉRIE: Aprendendo com os profetas 

                  TEMA: A VOZ DA ORAÇÃO 

                                       Base Biblica:  

Senhor, ouvi falar da tua fama...realiza de novo em nossos 
dias as mesmas obras maravilhosas... 

(Habacuque 3:2) 

 

 OBJETIVO DO ESTUDO: Encorajar as crianças a serem agentes de 
transformação através da oração. 

 Introdução: Seguimos nesse último estudo da série aprendendo com o 
profeta Habacuque. A narrativa do livro de Habacuque é uma oração do 
profeta onde ele ouve o sofrimento do povo leva as súplicas e tristezas 
do seu povo a Deus através da oração. Após ler a base bíblica, você 
pode pergunatr as crianças se elas se lembram na bíblia de  algum feito 
de Deus por intermédio da oração de alguém. 

 
Dinâmica: A oração a Deus é a chave 
Muitas vezes estamos cheios de problemas,  preocupações e não 
percebemos que a oração direcionada a Deus é a chave para 
solucioná-los.  

 

Material: Cadeado, chaves, uma caixa que dê para trancar com o 
cadeado e palavras escritas com situações que possam deixar as 
nossas crianças preocupadas, como: doenças, violência, medos, etc.. 
(você pode perguntar as crianças e escrever). 
 
Desenvolvimento: Primeiramente, coloque os papéis na caixa com os 
motivos citados ou que já foram escritos previamente. A chave que abre 
a caixa ou o cadeado que tranca a caixa deve conter uma etiqueta com 
a palavra oração. Mostre a caixinha com o cadeado às crianças e diga: 
Muitas vezes existem situações a nossa volta que nos deixam tristes 
 
 
 
 

 



 
 
e preocupados e  não sabemos o que fazer. Muitas vezes buscamos 
falsas  soluções para  nos  livrarmos  dos  problemas.  Nesse  momento 
pegamos as chaves que não abrem o cadeado e testamos uma a uma. 
Quando não sabemos como reagir diante de uma situação ou achamos 
que não existe saída para um problema, precisamos  usar chave certa.  
Pegue a chave que está escrita a palavra oração e abra a caixa. 
 Conclusão: Deus tem todo poder! A oração direcionada a Ele é uma 
das formas de experimentarmos do Seu poder sobrenatural ainda que 
aos nossos olhos a situação pareça impossível, ela é o segredo para a 
mudança e transformação, pois ela abre portas que não imaginamos. 

 
Compartilhamento: 

 
1- PARA VOCÊ O QUE É ORAÇÃO? VOCÊ TEM O HÁBITO DE 

ORAR CONSTANTEMENTE? 
A oração é mais que falar com Deus. É através da oração que nos 
tornamos mais íntimos dEle. É uma conversa profunda onde  é 
expressada a nossa gratidão, mas também aquilo que tem nos 
preocupado e entristecido. Devemos ter uma vida dedicada a oração, 
pois na oração recebemos muitas respostas e direcionamentos para a 
nossa vida.  (Hc. 3:1) 

 
 

2- CONTE UMA EXPERIÊNCIA SUA OU DA SUA FAMÍLIA SOBRE 
UMA RESPOSTA DE ORAÇÃO? COMECE COM O LÍDER. 

Deus tem respostas para as nossas orações, se oramos, com certeza 
temos alguma experiência para compartilhar com os que estão a nossa 
volta. Temos também diversas experiências na Palavra de Deus, dEle 
agindo diante da súplica do seu povo. (Hc.2:2) (Você pode levar duas 
folhas de ofício escrita a palavra oração. Uma escrita de forma clara e 
legível e a outra escrita de forma embolada para explicar esse 
versículo).  
 
3- EXISTE ALGUMA SITUAÇÃO NA SUA VIDA/FAMÍLIA QUE VOCÊ 

ACREDITA NÃO TER MAIS SOLUÇÃO? COMPARTILHE. 
Existem situações que temos a falsa ideia que para aquela situação não terá 

solução. Habacuque nos deixou um exemplo de confiança em Deus. Independente 

do local e situação que você está hoje, não tenha medo, tenha fé. Deus tem o 

controle de tudo crendo que Ele tem tudo o que precisamos. (Hc. 3:17-18) 

 

 
 

 
 



 
CONCLUSÃO:  Hoje aprendemos vários princípios importantes  que 
precisam ser colocados em prática nas nossas vidas. Por isso não se 
esqueça de dedicar uma vida de oração, levar a mensagem de Deus 
hoje e agora  e não tenha medo. Tenha fé,  Deus é soberano!  Lembre-
se a oração é um relacionamento com Deus que nos permite ouvir suas 
respostas. Dedique tempo de oração e esteja sensível a voz e aos 
direcionados do Senhor sobre a sua vida. 
 
 
Líder, encerre o último compartilhamento do ano orando para que todo 
aprendizado recebido seja colocado em prática  e que todos vivam   um 
novo nível de relacionamento com o Pai. 
 
 
 
 
Lembrete: Não esqueçam de acompanhar as celebrações online do 
Supere Kids no nosso canal do youtube. 


