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     TEMA: ORAÇÃO: A CHAVE PARA O DESPERTAR ll 

  
 OBJETIVO DO ESTUDO: Estimular o grupo 

 a viver um novo nível  de oração para viver 

um  relacionamento mais profundo com o Pai. 

 

 BASE BÍBLICA: Não deixamos de orar por vocês e de pedir que 

sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda 

sabedoria e entendimento espiritual. (Col. 1:9) 

Dinâmica: A chave  
 
Material: Várias figuras  de chaves 1 figura de uma porta 
Desenvolvimento: Antes de começar, escreva no desenho dentro de cada 
chave as palavras FÉ, OBEDIÊNCIA E INTIMIDADE. Nas outras chaves você 
pode escrever atitudes que nos impedem de orar, como: CANSAÇO, 
PREGUIÇA, DISTRAÇÃO, etc... No desenho da porta escreva a palavra 
avivamento. Vá pegando cada chave e pergunte as crianças se aquela chave 
seria capaz de abrir a porta que leva para o avivamento. Intencionalmente 
pegue as chaves que não abrem a porta  primeiro. Depois que elas 
responderem  que aquelas chaves não abrem a porta, você vai pegar a chave 
que tem escrita as palavras fé, obediència e intimidade. Obviamente eles 
falarão que aquela chave abre a porta. Leve-as a refletirem se  as suas vidas 
têm representado que chave? A chave que abre a porta que leva para um 
lugar de avivamento ou a chave que não leva para esse ambiente? 
Diga que hoje elas aprenderão que fé, obediência e intimidade são essenciais 
para dar um passo a frente no relacionamento com Deus. 

      

Introdução para o líder: Comece perguntando as crianças se elas lembram 
o que aprenderam no estudo anterior. Reforce para elas a importância de 
mantermos uma vida de oração e o quanto orarmos nos mantém vivos 
espiritualmente. Hoje continuaremos falando de oração porém  falaremos   o  

 

 



 

quanto é importante a fé, a obediência e a intimidade para vivermos o 
despertar espiritual que tanto falamos no estudo anterior 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1- VOCÊ TEM ALGUMA EXPERIÊNCIA DE UMA ORAÇÃO ATENDIDA? 
COMPARTILHE! 
 Deus tem todo  poder e  controle de tudo. Basta uma palavra Dele para aquilo 
que é impossível para nós  se  tornar possivel. Creia nessa verdade. 
Precisamos de fé para orar ( Mt.7:7-8) 
 

2- O QUE TEM ATRAPALHADO O SEU TEMPO COM DEUS?  
Priorizar o nosso tempo com Deus através da oração e leitura da Palavra é 
uma questão de obediência a Deus, por isso precisa haver um real interesse. 
Cuidado com os obstáculos que tem te atrapalhado a viver essa intimidade. 
Tudo que o mal quer é te manter afastado da comunhão com Deus porque 
dessa forma você se torna mais frágil para pecar. ( l Cor.15:58) 
 

3- QUAIS SÃO OS MOTIVOS QUE TE LEVA A FALAR COM DEUS? 
Não devemos orar só para pedir. O principal motivo da oração é a comunhão 
com Deus. A oração é a forma de buscar mais intimidade com o nosso Pai. ( 
l João 4:13) 

Conclusão: Hoje vimos que precisamos ter fé quando oramos. Não devemos 
duvidar, pois Deus sabe o que é melhor para cada um de nós; precisamos 
obedecer as suas orientações e orar diariamente e por último, mas não 
menos  importante como os outros princípios é que devemos orar para uma 
busca maior de intimidade com Ele. Nosso Paizinho já sabe  o que queremos 
ou precisamos, mas Ele quer que falemos tudo! Como foi o nosso dia, como 
estamos nos sentindo, pois assim ficaremos mais próximos Dele. 

Que a partir de agora possamos avançar para um novo lugar, de maior 
profundidade com o nosso Deus. 

 

Líder: Encerre o compartilhamento orando para que cada criança decida viver 
um relacionamento mais profundo com o Pai guiado pelo Espírito Santo de 
Deus. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Figuras para a dinâmica  
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