LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
A ORAÇÃO DO SENHOR
Revisão das Lições
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:9-13; Lc 11:1-4; Sl 8:1, 9; 111:9b; Fp 2:9-11.
OBJETIVO: Revisar as lições sobre a Oração do Senhor.

LEITURA BÍBLICA: Mateus 6:9-13 (9 Portanto, orai vós assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado
seja o Teu nome; 10 venha o seu reino, seja feita a Tua vontade na terra como é feita no céu; 11 o pão nosso
de cada dia dá-nos hoje; 12 e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos
devedores; 13 e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois Teu é o reino, o poder e a
glória para sempre. Amém.”
SUGESTÕES DE PERGUNTAS PARA A REVISÃO
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Um Modelo: A Necessidade de Deus e a Nossa Necessidade
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:9-13; Lc 11:1-4; Sl 8:1, 9; 111:9b; Fp 2:9-11.

OBJETIVO: Ajudar as crianças a desenvolver uma vida de oração adequada. A coisa mais importante da
nossa oração deve ser a respeito da necessidade de Deus. Devemos também aprender a orar ao Senhor e
depender Dele diariamente para nossas necessidades.

1. O Senhor Jesus ensinou Seus discípulos a orar e deu a eles (e a nós) um modelo de oração. Quais são
algumas palavras que faltam na Oração do Senhor abaixo? Respostas em azul.

Mateus 6:9-13 (9 Portanto, orai vós assim: _____ (Pai) nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu
_________ (nome); 10 venha o Teu __________ (reino), seja feita a Tua vontade na ________ (terra) como é feita
no céu; 11 o _______ (pão) nosso de cada dia dá-nos hoje; 12 e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como
nós também _______________ (perdoamos) aos nossos devedores; 13 e não nos deixes cair em ___________
(tentação), mas livra-nos do maligno. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.”

2. VERDADEIRO OU FALSO. Santificar significa tornar santo ou separar de qualquer coisa comum.
VERDADEIRO.
3. Dê alguns exemplos de como podemos santificar o nome do Senhor. (Pode haver mais de uma resposta.
Alguns exemplos: Não devemos usar o nome do Senhor em vão. Devemos honrar o nome do Senhor mais
do que qualquer outro. Devemos respeitar o nome do Senhor ao orar e não fazer brincadeiras.)
4. Por que uma pessoa teimosa pode ter dificuldade em orar para que a vontade do Senhor seja feita,
conforme mostra a oração do Senhor? (Uma pessoa teimosa só se preocupa consigo mesma e sempre
insiste em fazer o que quer. Seria difícil para uma pessoa assim orar primeiro sobre a vontade do Senhor.)
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Um Modelo: Nosso Relacionamento com Deus e com os Homens (1)
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:12; Lc 11:4a; Sl 38:18; Pv 28:13; Sl 86:5; Tg 5:16a; Lv 6:2-5; Is 59:2.

OBJETIVO: Mostrar às crianças que em nossa oração o Senhor deseja que lidemos com os nossos pecados
(ou dívidas) pedindo perdão.

1. Quando pecamos, devemos pedir perdão. Quais são algumas coisas que podemos fazer e pelas quais
devemos pedir perdão? (Há mais de uma resposta. Alguns exemplos: pegar algo que não é nosso sem
perguntar; ser rude com um professor ou pai; brigar com um irmão ou irmã.)
2. Quando confessamos um pecado, o que Deus faz? Ele nos perdoa.
3. Múltipla escolha. Quando alguém pede desculpas para nós, o que devemos fazer?
a. Ficar bravo com ele.
b. Bater nele.
c. Perdoá-lo (resposta correta).
d. Gritar com ele.
4. Quais são alguns sinônimos de pecados que encontramos na Bíblia? transgressões; dívidas; ofensas
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Um Modelo: Nosso Relacionamento com Deus e com os Homens (2)
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:12, 14-15; Lc 11:1-4; Mt 18:21-35; Lc 17:3-5; 6:35-37.

OBJETIVO: Mostrar às crianças que devemos perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoou. Se não
perdoarmos aos outros de coração, nosso Pai celeste também não nos perdoará.

1. Na parábola do servo que devia dinheiro ao seu senhor, quanto dinheiro o servo devia ao seu senhor?
10.000 talentos
2. Na parábola do escravo que devia dinheiro ao seu senhor, quanto dinheiro o outro escravo devia a ele?
100 denários
3. Quais são as duas lições que a parábola do servo que devia dinheiro ao seu senhor nos ensina sobre o
perdão? (1) Deus perdoou muito a cada um de nós. (2) Devemos perdoar uns aos outros.
4. Como o Senhor Jesus respondeu à pergunta sobre quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? O que
o Senhor quis dizer com Sua resposta? O Senhor disse que devemos perdoar não sete vezes, mas setenta
vezes sete. Isso significa que devemos perdoar cada vez que alguém peca contra nós.
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Um Modelo: Não cair em tentação, mas ser liberto do maligno (1)
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:13a; 1Pe 5:8; Tg 4:7b; 2Co 11:14.

OBJETIVO: Ver que Satanás é inimigo de Deus e também nosso inimigo, e que devemos estarmos cientes
da sua estratégia para que ele não leve vantagem sobre nós.
1. O que significa a palavra “tentar”? Querer levar você a fazer algo que não deveria, fazendo com que
pareça bom ou divertido.
2. Cite 3 maneiras (ou 1 maneira, se 3 for muito difícil) que Satanás nos tenta para danificar nosso corpo?
(As respostas podem variar. Alguns exemplos incluem: comer muita comida que não é saudável; assistir
TV demais; não fazer exercícios; ir dormir tarde; fumar; usar drogas; beber bebidas alcoólicas.)
3. O que é a sua consciência? A parte de você, ou a voz dentro de você, que lhe diz o que é certo e o que é
errado.
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Um Modelo: Não cair em tentação, mas ser liberto do maligno (2) – Orgulho
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:13a; Lc 11:4b; Pv 16:5a, 18; Dn 4:4-37; Jr 13:1-18.

OBJETIVO: Levar as crianças a reconhecer algumas maneiras pelas quais Satanás nos tenta e ajudá-las a
aprender como resistir a ele e às suas tentações. (O foco desta lição é o orgulho.)

1. 1 Pedro 5:5b Deus resiste aos ____________ (soberbos), mas dá graça aos humildes.
2. Satanás estava cheio de ___________ (orgulho). Ele muitas vezes nos tenta a sermos _________ (orgulhosos).
3. Como podemos resistir à tentação de Satanás de ser orgulhoso? (Aprendendo a dar graças e louvar ao
Senhor por Sua ajuda.)
4. Dê um exemplo de alguém na Bíblia que era orgulhoso e acabou tendo consequências ruins. (Há mais de
uma resposta possível. Por exemplo, Nabucodonosor.)
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Um Modelo: Não cair em tentação, mas ser liberto do maligno (3) – Ganância e Cobiça
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:13a; Lc 11:4b; Ex 16:1-36; 1Re 21:1-29; Jo 12:4-6; Lc 12:13-34; Hb 13:5; 1Tm 6:8.

OBJETIVO: Levar as crianças a reconhecer que Satanás nos tenta por meio da ganância e da cobiça, e
ajudá-las a aprender como resistir a ele e às suas tentações.

1. O que acontecia se os filhos de Israel eram gananciosos e tentavam recolher maná demais? Ele criava
vermes e cheirava mal.
2. O rei Acabe foi ganancioso e cobiçou o que de Nabote? Uma vinha.
3. Judas foi ganancioso e traiu o Senhor Jesus por qual quantidade de dinheiro? 30 moedas de prata
4. Quem disse “descansa, come, bebe, alegra-te”? O rico insensato.
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Um Modelo: Não cair em tentação, mas ser liberto do maligno (4) – Ciúme
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:13a; Lc 11:4b; Gn 4:1-16; 37:1-11; 1Sm 18:6-11;Dn 6:1-24; Tg 3:16.

OBJETIVO: Levar as crianças a reconhecer que Satanás nos tenta por meio dos ciúmes e ajudá-las a
aprender como resistir a ele e às suas tentações.

1. Dê um exemplo de alguém na Bíblia que teve ciúmes de outra pessoa. (As respostas podem variar. Os
exemplos que podem ter sido discutidos são: Caim teve ciúmes de Abel; os irmãos de José tiveram ciúmes
de José; Saul teve ciúmes de Davi; os governadores tiveram ciúmes de Daniel)
2. O que significa ter ciúme? Ter inveja e ressentimento pelo que os outros têm ou podem fazer.
3. Preencha a lacuna: “O ________ é paciente. O _______ é bondoso; não é ciumento.” 1Co 13:4a (Amor)
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Um Modelo: Não cair em tentação, mas ser liberto do maligno (5) – Desobediência e
Rebelião
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:13a; Lc 11:4b; Nm 12, 16; Jn 1-4; Gn 11:31; 12:1-5; 21:1-5; 22:1-18; At 7:2-3; Hb 11:8.

OBJETIVO: Levar as crianças a reconhecer que Satanás nos tenta a desobedecer e a nos rebelarmos, e
ajudá-las a aprender a obedecer e ter respeito pela autoridade.

1. _____________ é a raiz de toda desobediência e rebelião. (Satanás)
2. Miriam falou contra Moisés, até desafiando sua autoridade. Deus julgou esta rebelião fazendo com que
Miriam ficasse _________. (leprosa)
3. Abraão obedeceu a Deus e não negou seu filho. Como resultado, ele recebeu a _________ de Deus. (bênção)
4. Quem desobedeceu a Deus quando Deus lhe disse para pregar na cidade chamada Nínive? Jonas
5. Quem liderou uma rebelião contra Moisés e foi tragado pela terra? Corá
6. Mencione algumas autoridades que devemos obedecer. (As respostas podem variar. Algumas incluem:
pais; professores; funcionários; policiais; sinais de trânsito)
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