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     TEMA: ORAÇÃO: A CHAVE PARA O DESPERTAR 

  
 OBJETIVO DO ESTUDO: Incentivar as 

 crianças a orarem constantemente para 

 serem despertadas (avivadas) para viverem um verdadeiro   um  
um avivamento. 

  BASE BÍBLICA: Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam     

agradecidos. (Col. 4:2) 

Dinâmica: A importância da oração 
 
Material: 1 bexiga, 1 pedaço de papel, fita adesiva/durex 
Desenvolvimento: Antes de começar a dinâmica cole as pontas do  papel 
na bexiga dobrado tipo sanfona. No papel escreva palavras que estejam 
ligadas a oração como intimidade, presença, relacionamento, etc...  Diga  as 
crianças que a bexiga vazia representa uma vida sem oração: vazia, sem vida 
e sem beleza. Vá enchendo a bola e diga que ao decidir viver uma vida de 
oração, a nossa vida ganha sentido, beleza e alegria, pois através da oração 
o nosso relacionamento com Deus é fortalecido e passamos a ser 
despertados pelo amor e pela graça de Deus a ponto de compartilharmos 
com pessoas do nosso convívio dessa experiência tão maravilhosa.  
           

Introdução para o líder: Pergunte as crianças se elas sabem o significado 
de avivamento ( tornar mais vivo, intenso, despertado e visível. É ter a fé em 
Deus reforçada). Diga que  jamais conseguiremos ter a nossa fé viva e 
contagiante sem um vida de oração, por isso falamos que a oração é a chave 
para experimentarmos esse despertar espiritual; pois uma chave serve para 
abrir uma porta para se ter acesso a algo/alguma coisa. Assim como a oração 
é a porta que dá acesso para entrarmos nesse ambiente/lugar espiritual que 
Deus deseja que todo cristão tenha acesso. 
 

       
 

 

 



 

COMPARTILHAMENTO: 

 
 

1- VOCÊ FALA COM DEUS TODOS OS DIAS? 
Qualquer relacionamento para se tornar profundo precisa ser frequente e 
constante pois assim é gerado um relacionamento íntimo.  Lembre-se Deus 
é uma pessoa e por isso para nos tornamos íntimos dEle precisamos ir até 
Ele em oração.( l Ts 5:17) 
 

2- VOCÊ  ACREDITA QUE DEUS OUVE AS SUAS CONVERSAS COM ELE? 
(Hb.10:19-20) 
Antes de Jesus Cristo somente os profetas se dirigiam a Deus. Quando Jesus 
foi crucificado, o véu do templo se rasgou. Isso significava o livre  acesso de 
se achegar a Deus através de Jesus. Por isso devemos ter a certeza de que 
Deus responde as nossas orações. Nem sempre será da forma que 
esperamos mais tenha certeza de que Ele sabe o que é melhor para cada um 
de nós. Confie! 
 

3- QUAL O SEU LUGAR PREFERIDO DE ORAÇÃO? (Hb.12:2a) 
Quando estamos conversando com a uma pessoa, para que haja sucesso na 
comunicação precisamos estar atentos à aquele momento. Na oração não é 
diferente, precisamos de forma intencional excluir toda e qualquer situação 
que possa nos distrair quando falamos com Deus. Lembre-se: Você é 
responsável de manter o seu pensamento focado Nele. 
 

Conclusão: Hoje aprendemos que a oração é a chave que abre a porta para 
experimentarmos um ambiente sobrenatural (diferente e especial), além de 
ser uma atitude de obediência que logo se transforma em um relacionamento 
prazeroso. Na oração abastecemos a nossa fé, encontramos  paz e 
cultivamos uma profunda comunhão com o nosso Pai. Que você a partir de 
agora desfrute do privilégio da oração para viver um grande despertar 
espiritual em sua vida. 
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