
 
PROGRAMA 10 DIAS DE ORAÇÃO – INFANTIL 

 
Data: 06 AO DIA 15 DE FEVEREIRO  
 
Divulgação  
 
Convite para as crianças e seus amigos 
Redes sociais  
WhatsApp  

Adoração Infantil 
 
 
Decoração  
 
Seguir a mesma linha da arte dos adultos. 
https://downloads.adventistas.org/pt/ministerio-da-mulher/materiais-de-

divulgacao/infografico-10-dias-de-oracao/ 

 

 
A ideia é um grande jardim confeccionado de forma simples 

com papel cartão ou color set.   
 
Não são necessárias tantas árvores e nuvens, mas vão 
entender que o cenário fara parte dos pedidos de oração.  
 
As pessoas que são mais difíceis de confeccionar podem ser 
substituídas por placas escritas oração, família, igreja.  
 
Vejam que na frente coloquei um banco de jardim (que pode 
ser adaptado) e também uma Bíblia e um coração que fará 
parte dos momentos de oração.  

 
 

https://downloads.adventistas.org/pt/ministerio-da-mulher/materiais-de-divulgacao/infografico-10-dias-de-oracao/
https://downloads.adventistas.org/pt/ministerio-da-mulher/materiais-de-divulgacao/infografico-10-dias-de-oracao/


 

 
 
 
 

 
 
 
 
Recepção 
Ter alguém animado e carinhoso para receber as crianças. 
Mesmo que o programa já tenha começado. 
 

Atividades Tempo 

Louvor  

Oração Inicial   
Sorteio (se desejar)  

Música da oração   

  Momento da Oração  + #Fica a dica - pensamentos e ideias sobre 
oração 

 

Música pós oração   

História Bíblica/ Dinâmica ou Vídeo    

Ouse Pedir +  
Preencher a atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração 
(se optar ficar om o livro na igreja)  

 

Discussão do tema do livro – O Poder da criança que ora  

Fazendo arte ou entrega da lembrancinha de acordo com a realidade 
de cada igreja  

 

Lache (se tiver condições)   

 
 
Louvor  
 

1 - Todos Pela Palavra – https://www.youtube.com/watch?v=IGpjw_cJu_c 
2 – IDE - https://www.youtube.com/watch?v=2JdB7BrPUj8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=IGpjw_cJu_c
https://www.youtube.com/watch?v=2JdB7BrPUj8&feature=youtu.be


 
Oração inicial  
Pedir com antecedência que alguma criança faça essa oração 
 
Sorteio/Brindes  
As crianças amam sorteios. Se tiver condições faça todos os 
dias um sorteio simples logo no começo para incentiva-las a 
chegar cedo.  
Ou pode ser uma lembrancinha todos os dias ou até mesmo 
um lanchinho bem simples.  
 

Momentos de Oração  
Conversar com Jesus | 10 dias de Oração e Primeiro Deus 
https://www.youtube.com/watch?v=fDl38pQIz7o&feature=youtu.be 
 

Esse momento deve ser feito por um professor. O mesmo 
deve explicar pelo que estaremos orando naquele dia e a 
equipe já deve estar preparada para entregar as crianças o 
material necessário e também auxiliar os menores.  
 
Antes de orar dar uma dica sobre oração. Veja nos quadros 
abaixo sugestões da professora Nadma Forti. 
 

 

#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração. 
 
1º. dia O modelo de Jesus para a oração está no Pai Nosso. E Jesus ensinou que cada oração 

deve ser 
dirigida a DEUS PAI. Sempre começar Pai Nosso, querido Deus. Nossa oração – nosso 

pedido é feito para Deus, e não para Jesus. 

2º. dia Final da oração – Tudo o que pedir para Deus, deve ser em nome de Jesus. Por isso 
sempre terminar a oração falando - “em nome de Jesus” é como se Deus fosse dar 

para nós porque Jesus pediu por 
nós... 

3º. dia Ao orar, e se for você que estiver falando com Deus na oração, erga levemente a 
cabeça, como para 

Deus ver bem o seu rostinho. “Pelo vosso próprio exemplo, ensinai vossos filhos a orar 
com voz clara e distinta. Ensinai-lhes a levantar a cabeça da cadeira e a nunca cobrir o 

rosto com as mãos.” OC 523 

4º. dia Quando se ajoelhar na igreja, não dar as costas para a frente da igreja. 

5º. dia Imaginar com os olhos fechados que está na frente do trono de Deus, e Ele te olha e 
diz: pode falar 

comigo, eu gosto muito quando você conversa comigo. 

6º. dia A Bíblia diz que podemos orar todo o tempo, então ao fazer tarefa, ou brincar, ou 
passear, ir 

https://www.youtube.com/watch?v=fDl38pQIz7o&feature=youtu.be


conversando com Deus... pedindo ajuda para fazer o melhor. 

7º. dia Postura ao orar, contrição, reverencia, comportamento de humildade... saber quem é 
Deus e quem 
nós somos. 

8º. dia Na oração não é necessário repetir, repetir... Deus nos ouve, e não precisamos repetir 
a mesma coisa sem parar na mesma oração. Mas podemos pedir em vários momentos 

diferente a mesma 
coisa. 

9º. Dia Como é a oração em público, curta, mais formal e simples. 

10º. dia A oração particular – é conversa com a um amigo... falar de tudo... 

 

 

 

 

 

Música Pós oração  - Segundo parte “... Em meu 
coração ...” 
“https://www.youtube.com/watch?v=m00BiXpZh34 
 
 
Dinâmica de oração conforme está no livreto 1º. Deus: 
 

1º. Dia 
(quinta) 

Escolha 3 amigos com quem você quer 
compartilhar a mensagem de hoje. Escreva 
seus nomes num papel, e cole na nuvem 
do cenário. (post it) 

Papel ou post it cola e lápis 

2º. Dia 
(sexta) 

Orar por um colega que não tem ido à 
igreja (ver folder da chamada da ES com 
antecedência). Gravar a oração e enviar 
para o colega. 

Gravar áudio ou vídeo no celular 
e enviar para os amigos 

3º. Dia 
(sábado) 

Colar na igreja do cenário os nomes dos 
líderes da igreja, e orar por eles. 

Nomes impressos, papel e caneta 

4º. Dia 
(Domingo) 

Orar pela salvação da família, cada criança 
desenha sua família e coloca na casinha do 
cenário e orem também pelos 3 amigos de 
cada um. 

Papel para desenhar 

5º. Dia 
(Segunda) 

Pegar uma bíblia do cenário (a grande que 
usamos no rol é ideal) e colocar nela, nome 
de pessoas que já estudaram a Bíblia, mas 
que ainda não seguem Jesus. Para que 
decidam por Jesus. 

Bíblia, papeis, caneta 

6º. Dia 
(Terça) 

Orar por pessoas que se afastaram de 
Jesus. Coloque os nomes delas numa 
caixinha ou no próprio coração para que 
sintam o amor de Deus. 

Caixa e coração 

7º. Dia 
(Quarta) 

Agradecer o amor de Jesus, escrever o 
nome num coração e colar na árvore.  

Cartão coração, figura de Jesus 

https://www.youtube.com/watch?v=m00BiXpZh34


8º. Dia 
(Quinta) 

Orar pelos 3 amigos, e escrever um convite 
para eles virem para a igreja. 

Papel para convite 

9º. Dia 
(Sexta) 

Orar pelo perdão dos pecados. Escrever os 
pecados num papel e depois amassar e 
colocar aos pés de Jesus ou de uma cruz. 

Papel, Jesus ou cruz 

10º. Dia 
(Sábado) 

Orar para que cada um entregue a vida a 
Jesus, pedir para cada um falar porque 
está escolhendo Jesus. 

 

   

 

História Bíblica e música final 

 

1 Dia (quinta) - RESGATE, POR QUÊ?  

 

Personagem: Mulher vestida de Eva  

Cenário: Arvore e um serpente 

 

História:  A desobediência de Adão e Eva 

 

Música final: O amor de Deus é bem maior  

https://www.youtube.com/watch?v=ap0WMCTHssk 

 

Encenação de Eva na História – Escondendo-se de Deus 

(Lição dos Primários)  

 

Meu nome é Eva. Fui a primeira mulher que Deus criou. Eu morava com meu marido Adão em 

um belo jardim. Durante o dia, nós trabalhávamos em nosso lar-jardim. Havia sempre muito a 

fazer, e nos alegrávamos cuidando das plantas e animais. Mas a melhor parte do dia era à 

tardinha. Deus vinha conversar conosco. Ele tinha muitas coisas emocionantes a nos dizer. No 

sábado, o sétimo dia, nós passávamos o dia inteiro com Deus. Desejávamos que o sábado nunca 

chegasse ao fim.  

Deus nos deu todas as coisas do jardim, exceto uma árvore – a Árvore do Conhecimento do Bem 

e do Mal. Ele nos disse que nunca deveríamos comer do fruto nem tocar na árvore. Eu nunca 

havia pensado muito sobre isto. Havia tantas outras coisas maravilhosas para experimentar.  

https://www.youtube.com/watch?v=ap0WMCTHssk


Certo dia, eu estava andando pelo jardim e me aproximei de uma clareira. Reconheci a árvore 

imediatamente. Enquanto permanecia olhando para ela, uma linda criatura – uma serpente – 

começou a falar comigo. Mais tarde, fiquei sabendo que era Satanás. Com certeza eu não 

esperava que ele aparecesse daquele jeito.  

Fiquei surpresa. Aquela serpente era uma bela criatura. Tinha uma bela voz, macia e melodiosa. 

Eu estava fascinada. Então, ela falou comigo!  

– É assim que Deus disse: Não comam de toda árvore do jardim? – perguntou a serpente. 

 Eu sabia que devia fugir daquele lugar, mas não fugi. Em vez disso, respondi à serpente: 

 – Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: “Não comam do fruto da 

árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do contrário vocês morrerão.” 

 A serpente respondeu: 

 – Deus está com medo de que vocês fiquem tão inteligentes quanto Ele. Vocês não morrerão 

se comerem o fruto. Vocês se tornarão tão inteligentes quanto Deus.  

Eu gostei da ideia de ser tão inteligente quanto Deus. Eu deveria ter acreditado que Deus sabia 

o que era melhor. Deveria ter acreditado no que Ele nos dissera. Em vez disso, estendi a mão e 

toquei o fruto. 

 Nada aconteceu.  

Então, tomei o fruto e dei uma mordida. Era macio, suculento e saboroso.  

Tudo permaneceu com antes. Assim, peguei outros frutos e levei para Adão. Ele reconheceu 

imediatamente o fruto. Quando expliquei o que havia acontecido, ele deu uma mordida. Em 

seguida, a bela e brilhante vestimenta que Deus havia dado para nós desapareceu. Nós ficamos 

nus! Ficamos envergonhados! Assim, fomos até uma figueira e colhemos algumas folhas grandes 

para nos cobrirmos. 

 À tardinha, quando ouvimos Deus caminhando pelo jardim, nós nos escondemos. Estávamos 

com vergonha de encontrá-Lo. Mas Deus Se aproximou de nós e perguntou por que estávamos 

escondidos. 

 Adão Lhe disse que nos escondemos porque estávamos nus. Deus sabia o que tínhamos feito. 

Ele estava muito triste. Ele nos disse que teríamos que deixar o jardim. Começaríamos a 

envelhecer e, finalmente, morreríamos. 

 Nossa vida fora do jardim seria difícil. Cresceriam ervas daninhas. Haveria espinhos e cobras 

venenosas. Os animais se tornariam perigosos. E todas as outras coisas também morreriam – 

até as plantas e os animais que viviam na Terra.  

É difícil dizer a vocês como estávamos tristes. Deus também estava triste. Mas em meio a toda 

nossa tristeza algo maravilhoso aconteceu. Deus não nos deixou sozinhos! Contou-nos sobre 

Seu plano de nos salvar das coisas erradas. Ele enviaria à Terra, como um bebê, Seu próprio 

Filho. Seu Filho levaria a culpa por todos os erros que nós tínhamos cometido. Ele morreria por 

nós a fim de nos salvar e restaurar-nos para viver na presença de Deus. 

 Então, Deus tomou um cordeiro e o sacrificou, mostrando-nos como sacrificá-lo. Só então 

começamos a compreender o que significava morrer. E à medida que nossos filhos foram 

nascendo, nós esperávamos que um deles fosse o bebê prometido. Mas eles não eram. Muitos 



anos mais tarde, Jesus veio à Terra. Ele mostrou às pessoas como viver. Então, Ele morreu por 

nós. Quando Jesus morreu, Ele morreu pelos pecados de todos – meus e seus. Lembrem-se – 

Deus não nos abandonou. Ele ainda nos amava. Ele perdoou nossos pecados, e ainda perdoa 

seus pecados se vocês realmente se entristecerem e Lhe pedirem que perdoe. 

 Muito em breve, Jesus voltará. Ele deseja que vocês estejam com Ele no Céu. Eu desejo estar 

lá, e vocês? 

 

 

2 Dia (sexta) - AO VIVO E EM CORES 

 

Vídeo: Desenho  

https://www.youtube.com/watch?v=OH1QLX8LPAA&feature=youtu.be 

 

História:  A Construção do Tabernáculo  

 

Música final: O cordeiro (Minha vida é uma viagem) 

https://www.youtube.com/watch?v=c66jgTRF66c 

 

 

3º dia (Sábado) - Meu Herói  

 

No sábado o programa precisa ser um pouco maior se for 

paralelo ao culto ou pode ser reduzido e aplicado na hora da 

adoração infantil. Assim as crianças permanecem na nave da 

igreja com os pais.  

 
Dinâmica: Livro Sem Palavras - Lídia Bária 
 
História:  A Fórmula Secreta  
 
Música final: Música Tema o Resgate 

https://www.youtube.com/watch?v=OH1QLX8LPAA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c66jgTRF66c


https://www.youtube.com/watch?v=ncRGg70__ag 

 
 

Livro Sem Palavras - Lídia Bária 

 
Conhecendo a peça... 
Público-Alvo: Crianças  
 
Duração: aprox. 10 minutos  
 
Sinopse: Criança está triste por ter feito coisa errada, e em cada cena ela encontrar alguns 
personagens que vão ensinando a ela os passos para salvação, que são representados pelas cores 
do livro sem palavras. 
 
Mensagem da peça: Mensagem da salvação. Ensinara a criança que Deus preparou um lugar pra ela, 
pois Deus a ama e quer ter um relacionamento com ela, porém temos que fazer nossa parte: nos 
arrepender e confiarmos Nele. 
Versículos sugeridos: Rm 3.23, Jo 3.16, Rm 6.23  
 
Preparando... 
Personagens - Criança (preto)- Amarelo (céu) - - Preto/ Escuro (pecado) - - Vermelho (sangue de 
Jesus) - - Branco (pureza) - - Verde 01 (vitamina “B” – Bíblia) - - Verde 02 (vitamina “O” – oração) 
Total: 7 pessoas  
 
Objetos: - Uma boneca; uma bola; um pirulito 
Figurino:  Criança: roupa infantil; Outros personagens: com suas respectivas cores  
 
Fazendo...  
 
Cena 1 | Criança, Amarelo 
Criança: Estou triste, eu menti pra minha mãe, falando que eu tinha tirado uma nota boa na prova, 
mas na 
verdade eu fui péssima e ainda colei na prova, to muito triste! 
Amarelo: Entra cantando uma música. (está muito alegre) Porque você está triste? 
Criança: Por que eu colei na prova e menti pra minha mãe!E você porque está tão alegre? 
Amarelo: É por que eu vou pro céu! 
Criança: Céu, o que é isso? 
Amarelo: É um lugar muito bom, lá não tem doença, ninguém sente dor, ninguém fica com fome. Ta 
vendo minha camiseta? É amarela por que lá tem ruas de ouro, e eu vou morar pra sempre lá! 
Criança: Eu posso ir pro céu? 
Amarelo: Pode sim, tchau, eu to indo! 
Criança: Nossa que legal, então eu posso ir pro céu, eu vou pro céu, que legal! 
Preto entra interrompendo 
 
Cena 2 | Criança, Preto 
Preto: Você vai pro céu! (risada sarcástica) Quem te disse que você vai pro céu? 
Criança: Mais me falaram que eu posso ir... 
Preto: Você ta vendo a cor da minha camiseta? Ela é da cor da sujeira, da cor do seu pecado, por isso 
que você não pode entra no céu, por que seu coração está sujo! 
Criança: Mais eu nunca matei, roubei... 
Preto: Vai falar que você nunca mentiu pra sua mãe? Nunca colou na prova? Nunca pegou o lápis do 
amiguinho sem pedir? 
Criança: É 
Preto: Tá vendo, você não vai pro céu! (repete várias vezes) (Risada sarcástica e sai) 

https://www.youtube.com/watch?v=ncRGg70__ag


Criança: Eu estava tão feliz, mais agora eu não vou mais pro céu, que triste, um diz que eu vou e 
outro diz que não. 
 
Cena 3 | Criança, Vermelho, Branco 
Vermelho: Nossa porque você está tão triste? 
Criança: É por que eu não vou poder ir pro céu, 
Vermelho: Mais eu posso resolver seu problema, ta vendo essa cor aqui, mostra que Jesus morreu 
no nosso lugar, pelo meu e pelo seu pecado, e Ele pode te levar para o céu. 
Criança: É verdade? 
Vermelho: sim é verdade, estou indo tchau! 
Criança: Que legal, agora eu posso ir pro céu. Mais como eu vou pro céu? O que eu tenho que fazer 
pra ir pro céu? 
Vermelho: (explicar plano da salvação) 
Criança: eu quero então que Jesus entre na minha vida (fazer oração... enquanto isso Branco entra 
e vai limpando a criança. Vermelho sai de cena depois da oração) 
 
Cena 4 | Criança, Branco 
Criança: Nossa! O que aconteceu comigo... Olha estou que nem você! 
Branca: Pois é. Agora que você pediu para Jesus entrar na sua vida, ele te perdoou de todos os seus 
pecados e te deu uma nova vida! 
Criança: Nossa que legal agora sim, eu vou poder ir para o céu... Como eu to feliz! Eu sei que vou pro 
céu, e não preciso fazer mais nada nesta minha nova vida... 
 
Cena 5 | Criança e Verdes (vitamina B e O) 
Verde 02: Ei B... Nós temos uma missão! 
Verde 01 e 02 entram cantando, “vitamina B.O.”, repete até chegar perto da criança. 
Criança: Vitamina B.O.? 
Verde 01: Eu sou a vitamina B... 
Verde 02: e eu O... 
Verde 01 e 02: nós somos a vitamina B.O. 
Criança: Sim, mais o que é isso? 
Verde 01: Está vendo nossa camiseta verde? Ela quer dizer crescimento, e pra você crescer, precisa 
da vitamina “B”, que quer dizer Bíblia... 
Verde 02: e o “O” que é Oração... É como se você molhasse uma plantinha todos os dias, ela cresce e 
fica bonita, se você parar de molhar a plantinha, ela fica doente, por isso você tem que tomar... Verde 
01 e 02: a vitamina B.O.! 
Criança: Mais o que é Bíblia e oração? 
Verde: A Bíblia é a maneira que Deus fala com você, e a oração é a maneira que você fala com Deus! 
(cantam a música Leia a Bíblia e faça oração) 
Criança: Ah entendi! Eu vou fazer hoje e acabou! 
Verde 01 e 02: Não! Você precisa fazer isto todos os dias... 
Verde 01: Você só coloca a planta no sol 1 dia? 
Verde 02: Você só rega a plantinha 1 dia? 
Criança: Ah entendi! Eu preciso fazer todos os dias pra crescer na minha vida com Deus 
Verde 01 e 02: Isso mesmo... Tchau! (eles saem Cantando Leia a Bíblia) 
 
Cena 07 | Criança, Amarelo 
Amarela entra 
Amarela: Por que você está tão feliz? 
Criança: Amarelo! Eu tenho uma coisa pra te falar, eu agora vou pro céu e não tem nada que possa 
me impedir. Por que o meu coração está limpinho! 
Amarela: Que legal, então vamos! 
Os dois saem cantando uma música! (Sugestão: “o céu é um lindo lugar”) 

 

A Fórmula Secreta (Adoração infantil 21-02-2105) 



Objetivo: Explicar o que é jejum e qual o objetivo de praticá-lo. 

Recursos: Papel com a fórmula: JEJUM + ORAÇÃO = ENERGIA OU PODER. Abajur que possa ser 

ligado à tomada. 

Introdução: Quantos de vocês já ouviram falar de jejum? E quantos sabem o que é jejum? (Dar 

oportunidade para que as crianças respondam.) Pode parecer estranho, mas vocês sabiam que ficar 
sem comer por um determinado período, ou seja, jejuar é algo bom? Existem vários casos na Bíblia 
de pessoas que jejuaram quando precisavam de uma resposta especial de Deus. E o jejum tem um 
significado maior do que simplesmente ficar um período sem comer. É uma escolha que fazemos 
quando queremos estar mais perto de Deus e deixar nossa mente mais aberta para entender o que 
Ele tem a nos dizer. Sabem qual o resultado quando juntamos jejum e oração? Vou mostrar para 
vocês no fim da história. Agora quero lhes falar um pouco mais sobre o jejum. 

História: Quando Jesus esteve na Terra, Ele precisou passar por tudo o que nós passamos. Ele 

nasceu como um bebê. Ele foi criança como vocês, Ele aprendeu a ler e a escrever. Ele foi à igreja… 
Mas, quando Se tornou adulto, Jesus tinha um trabalho especial para realizar. Como veio para nos 
salvar, Ele teria que passar pela morte. Jesus sabia que essa seria uma tarefa difícil e que Ele só 
conseguiria ir até o fim, se estivesse totalmente ligado a Deus, o Pai. Sabem crianças, é mais ou 
menos como este abajur. (mostrar um abajur – ligar e desligar, se possível) Ele só funciona, se estiver 
ligado à tomada. Esse fio conduz a energia e faz o abajur funcionar. 
Jesus precisava estar tão ligado ao Pai, como este abajur à tomada. E sabem como Jesus recebia a 
energia que só Deus podia dar? Orando e jejuando. Desde o início de Seu ministério, Jesus dedicava 
tempo à oração e ao jejum. Ele acordava bem cedinho, cedinho mesmo, e ia conversar com Seu Pai 
por meio da oração. Deus Se comunicava com Jesus e Lhe dava as orientações para o que Ele ia fazer 
naquele dia. Algumas vezes, Jesus deixava de comer por alguns períodos ou Se alimentava com 
coisas bem leves, para que Sua mente estivesse aberta para entender o que Deus lhe dizia. 
Imaginem vocês que quando comemos sem parar ou comemos demais, nosso estômago tem que 
trabalhar muito mais para digerir toda a comida. Isso quer dizer que ele vai precisar tirar energia de 
outros lugares para dar conta do seu trabalho. E nosso organismo vai ficando cada vez mais cansado, 
e nós também. Vocês já perceberam que quando estamos com a barriguinha muito cheia, não temos 
vontade de fazer mais nada, e dá uma moleza?…Talvez vocês pensem que ainda são muito pequenos 
e que jejum é coisa pra gente grande. Mas, algumas coisas nós aprendemos, enquanto somos 
pequenos. Vocês não precisam ficar um dia inteiro sem comer, mas podem experimentar ficar um 
dia ou mais sem comer doces ou salgadinhos, por exemplo, ou então resolver comer mais frutas e 
alimentos saudáveis. Vocês vão perceber a diferença e se sentirão muito melhores. 

 
Apelo: Agora quero lhes mostrar o resultado da nossa fórmula do início. Vejam aqui: JEJUM + 

ORAÇÃO = ENERGIA OU PODER. Todas as pessoas que realizaram grandes coisas para Deus, 
usavam essa fórmula na vida delas. Que nós também aprendamos a buscar energia na fonte certa! 

 

 

4º dia (domingo) - MANUAL DE RESGATE  

 
História:  Louvor na Prisão 
 
Música final: Número Um - Tia Cecéu 

https://www.youtube.com/watch?v=mdPucEefKGo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mdPucEefKGo


 

Louvor na Prisão – Lição dos Primários  

História de Paulo, Silas e o Carcereiro  

 

Paulo: Bom dia! Meu nome é Paulo, e este é meu amigo Silas. Certo dia, estávamos indo para 

um lugar de oração quando uma serva correu atrás de nós gritando: “Estes homens são servos 

do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação.” Ela estava certa, mas todos sabiam 

que ela possuía um espírito mau. Depois que isso aconteceu por diversos dias seguidos, eu disse 

àquele espírito: “Em nome de Jesus, sai dela!” O espírito a deixou, e ela imediatamente ficou 

quieta. 

 Silas: Seus senhores ficaram muito zangados. Eles nos agarraram e nos levaram perante as 

autoridades. Uma multidão logo se reuniu e todos ficaram muito zangados com a gente. Eles 

nos bateram com varas e, então, nos colocaram na prisão, acorrentados juntos. 

 Paulo: A cela era fria, úmida e escura, mas estávamos felizes porque sabíamos que Jesus estava 

ao nosso lado, de maneira que cantamos alguns hinos para louvá-Lo. Estávamos felizes de estar 

presos por Jesus, mesmo que estivéssemos acorrentados. Cantem um hino de louvor, agora. 

Cantar: “Louvem a Jesus”  

 Silas: Permanecemos cantando noite a dentro. Os outros prisioneiros ouviram nossos cânticos 

sobre Jesus. Eles nunca tinham ouvido cânticos sobre Jesus. O carcereiro não podia crer no que 

estávamos fazendo. As pessoas não costumam entoar cânticos de louvor na prisão!  

Paulo: Durante a noite, a terra começou a tremer. Tremeu tão fortemente que as paredes da 

prisão se abalaram e a porta da prisão caiu. Todas as nossas correntes também se soltaram. O 

terremoto acordou o carcereiro. Ele estava certo de que todos os prisioneiros haviam escapado. 

Ele sabia que teria problemas porque seus prisioneiros tinham fugido. Ele estava a ponto de tirar 

a própria vida, mas gritamos que ele não se preocupasse – todos nós estávamos ali.  

Silas: O carcereiro mal podia acreditar que éramos tão honestos e que não procuramos fugir. E, 

tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? 

E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele nos levou para sua 

casa e lavou nossos ferimentos e contusões. Pediu que lhe falássemos a respeito de nosso amigo 

Jesus. Antes do amanhecer, ele e todos os seus familiares queriam que Jesus também fosse seu 

Salvador. Ficamos contentes de batizá-los. Então, todos nós cantamos louvores a Deus. 

 Paulo: Eu realmente gosto de cantar. Também gosto de ouvir vocês cantarem. Vamos 

novamente cantar a primeira estrofe do hino: “Louvem a Jesus”  

 

O que fazer para ser salvo? Escrever em papeis com os versos do dia colocar numa caixa de 
presente, dar estes presentes para as crianças e ao abrir cada presente, explicar os versos sobre 
confessar pecados e salvação. (Nadma) 

 

 



 

 

5º (Segunda) - PERDIDOS, ACHADOS? 

 

História: A Dracma Perdida 
 
Música final: Música A Moeda Perdida  

https://www.youtube.com/watch?v=AQLYDZn16eM&list=PL

dyb4bFEC0Ca1Rrdpgu6HoSLzlOCrw7ek&index=1 

 

A Dracma Perdida 

 

Com antecedência, esconder 10 moedas (ter cuidado com moedinhas e crianças pequenas, 

nesse caso o ideal seria confeccionar moedas de EVA) em volta da sala. 

Colocar algumas à vista e outras mais escondidas. 

Inicie dizendo: 

Eu perdi 10 moedas e gostaria que vocês me ajudassem a procurá-las. 

Cada um que encontrar, por favor, mostrem para mim. 

 

Vocês tiveram muito trabalho ao procurar minhas moedas. 

Vamos contá-las e ter certeza que encontramos todas elas. 

Se todas foram encontradas, continuar. 

Se algumas ainda estiverem perdidas, pedir que as crianças procurem até achá-las. 

 

Após a contagem pergunte as crianças: 

• Como você se sente quando acha uma moeda? 

• O que você faz quando perde alguma coisa? 

• O que faz quando encontra alguma coisa que perdeu? 

• Como se sente quando não consegue encontrar o que perdeu? 

 

Da mesma forma como moedas perdidas são importantes e preciosas para nós: Somos 

importantes e preciosos para Deus. 

Entendendo a parábola Lc 15:8–10 (Leia na bíblia para as crianças) 

https://www.youtube.com/watch?v=AQLYDZn16eM&list=PLdyb4bFEC0Ca1Rrdpgu6HoSLzlOCrw7ek&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=AQLYDZn16eM&list=PLdyb4bFEC0Ca1Rrdpgu6HoSLzlOCrw7ek&index=1


 

Nós precisamos entender que a moeda perdida provavelmente era um dracma, o valor 

dessa moeda era o salário de um dia. Quantos de nós não remexeria tudo para achar um 

salário perdido? Isso é o que a mulher na parábola estava fazendo. 

De fato, a moeda dela provavelmente era parte de um jogo de dez moedas de prata. As 

mulheres nos dias de Jesus usavam tais coleções comumente como joia. Ela não só tinha 

perdido uma valiosa moeda, como também ela teve uma joia destruída. Que noiva hoje não 

ficaria de joelhos para procurar no tapete para achar o diamante perdido? Isso é o que esta 

mulher estava fazendo. 

Jesus compara a procura da moeda preciosa com a procura de Deus por cada um de nós. 

 

 

6º (Terça) – ENCONTRADO 

 
História/Dinâmica: Ovelha Perdida 
 
Música final: Sheep - Sheep - Zuzu - Tia Cecéu 
https://www.youtube.com/watch?v=U3jcS0xFbc4&list=PLd

yb4bFEC0Ca1Rrdpgu6HoSLzlOCrw7ek&index=3 

 

Entregue um papel com o nome de um animal para cada participante, de modo que, ao final, 

formem vários grupos de animais. Ninguém pode ver o nome do animal que o amigo sorteou. 

Prepare somente um papel com o nome PASTOR e somente um com o nome OVELHA. 

Após o sorteio, todos devem caminhar pela sala imitando o seu animal e formar grupos com 

os animais que são da mesma espécie. Ninguém pode falar o nome do seu animal, deve 

apenas imitá-lo. O pastor deverá encontrar a sua ovelha perdida entre todos os outros 

animais.  

Após a dinâmica refletir: O que sentiram? Como a ovelha se sentiu sozinha, esperando que 

o Pastor a encontrasse? E o Pastor, como se sentiu procurando apenas uma ovelha em 

meio a tantos animais? Jesus já nos contou a história da alegria de um Pastor que encontrou 

a sua ovelha que estava perdida. 

(Autor desconhecido) 

 

7º (quarta) - DE VOLTA PAR CASA  

História/Dinâmica: O FILHO PRÓDIGO 
 
Música final: Um pai – Tia Cecéu  

https://www.youtube.com/watch?v=dLyvfHWNSOk&list=PL

dyb4bFEC0Ca1Rrdpgu6HoSLzlOCrw7ek&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=U3jcS0xFbc4&list=PLdyb4bFEC0Ca1Rrdpgu6HoSLzlOCrw7ek&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=U3jcS0xFbc4&list=PLdyb4bFEC0Ca1Rrdpgu6HoSLzlOCrw7ek&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dLyvfHWNSOk&list=PLdyb4bFEC0Ca1Rrdpgu6HoSLzlOCrw7ek&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=dLyvfHWNSOk&list=PLdyb4bFEC0Ca1Rrdpgu6HoSLzlOCrw7ek&index=8


 
Vídeo do BENÍCIO RIOS - O FILHO PRÓDIGO ou 
encenação da história.  
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=irv11pTAhIU&feature=emb_logo 

 

 

 

8 (Quinta) - SIGA NESSA DIREÇÃO  

 

História/Dinâmica: O FILHO PRÓDIGO 
 
Música final: Nessa aventura eu vou 

https://www.youtube.com/watch?v=9idjc9hP4bg 

 

 

Ler na bíblia a história de JOÃO 3 1: 16  

Imaginei de fazer com as crianças a brincadeira de pular as 

casas como na revista.  

Fazer o caminho grande no chão com papel ou EVA e um 

grande dado de caixa.  

 

 

9º DIA (sexta) - PRECISANDO DE RESGATE  

 

História: A mulher que seria apedrejada  

 
Música final: Música Número 1 – Tia Cecéu 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=irv11pTAhIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9idjc9hP4bg


Música Número 1 – Tia Cecéu 

 

 

10º (Sábado) - RESGATE FINAL  

 

Dinâmica: O que tem na terra e o que tem no céu? 

 
História:  O céu e a volta de Jesus  

 
Música final: Lá no céu – Tia Cecéu (Se tiver fazendo a 

na adoração infantil cante apenas o refrão)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FmYEr2SlP84 

 

Dinâmica 

O que tem na terra e o que tem no céu? 

 

Separar vários objetos e/ou imagens que tem aqui na terra e outros que terão no céu.  Vá 

mostrando para as crianças e elas vão falando em qual caixa colocar. Ou você pode pedir 

que as crianças vão uma por uma colocando no lugar certo.  

 

Alguns exemplos:  

Terra 

Tristeza 

Dor 

Mentira 

Doces 

 

 

Céu 

https://www.youtube.com/watch?v=FmYEr2SlP84


Alegria 

Jesus 

Animais 

Anjos 

Ruas de ouro 

Frutas 

 

História Louvor a Deus - Lição Primários - CÉU 

Palavras: louvor, louvores, louvar  
Ação: agitar o arco-íris ou fitas 

 

O Céu está cheio de alegria e cânticos de louvor a Deus. Todos amam tanto a Deus 
que desejam louvá-Lo. Os anjos O amam. As pessoas que Jesus levou da Terra para 
o Céu O amam. Todos estão muito felizes de estar ali. E todas as pessoas de outros 
mundos unem suas vozes em louvor a Deus. 
 
Um grupo especial louva a Deus mais do que qualquer outro. Ele é chamado o 
remanescente. Remanescente significa o resto ou parte que resta. O remanescente são 
pessoas que estavam vivas aguardando a segunda vinda de Jesus à Terra. 
 
O grupo de remanescentes é especial porque os inimigos de Deus – Satanás e seus 
seguidores na Terra – tentaram fazê-lo parar de adorar a Deus. Mas o povo remanescente 
permaneceu fiel. Pouco antes de Jesus voltar para levá-lo ao Céu, o grupo de 
remanescentes se sentiu muito sozinho. Mas como Jesus, os remanescentes criam que 
Deus os amava. Assim, eles continuaram 
esperando Jesus voltar à Terra. 
 
Agora que os remanescentes se encontram no Céu, eles louvam a Jesus de maneira muito 
especial. Permanecem em frente ao Seu trono a fim de poderem louvá-Lo durante todo o 
tempo. Eles O louvam com suas harpas e outros instrumentos. Eles entoam cânticos de 
louvor. A Bíblia promete que Deus lhes ensinará um cântico especial que somente eles serão 
capazes de entoar porque foram fiéis até Jesus voltar. Pensem nisso! Deus escreveu um 
cântico especial para aqueles que Lhe são fiéis! 
 
Os remanescentes louvam a Deus porque sabem que coisas ruins nunca mais acontecerão. 
Eles O louvam porque sabem quão terrível é o pecado, e como Deus é bom. Louvam a Deus 
porque Ele enviou Jesus para morrer pelos seus pecados. Louvam a Jesus porque Ele viveu 
e morreu por eles. Eles se unem com toda a criação ao cantar: “Louvem todos o nome do 
Senhor!” 
 
Mas nós não precisamos esperar para cantar louvores a Deus. Podemos louvar a Deus na 
Terra hoje e todos os dias. A Bíblia nos fala que não estamos sozinhos ao louvar a Deus. 
Milhares de anjos e muitas criaturas vivas adoram a Deus sempre. Seu cântico favorito é 
sobre Jesus, o presente da graça ao mundo. Eles cantam: “Digno é o Cordeiro que foi morto 
de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor!” (Ver Apocalipse 5:12.) 
 
Os anjos, anciãos e outros seres viventes estão esperando por nós para nos unirmos em 
louvor. Mas não temos que esperar até chegar ali para louvar a Deus. Podemos louvá-Lo 
agora. Podemos louvá-Lo porque Jesus morreu por nossos pecados. Podemos louvá-Lo 



porque Jesus voltará para nos levar para o lar do Céu. Podemos louvá-Lo por nossos pais, 
professores, amigos e parentes. Podemos louvá-Lo por nosso lar, alimento e roupa. 
Podemos louvar a Deus por tudo que é bom; por todas as Suas muitas dádivas de amor a 
nós. 
 
 
 

O PODER DA CRIANÇA QUE ORA 
 
Amei essa sugestão da Professora Nadma Forti, imaginei uma conversa bem intima com 

as crianças. Talvez todos sentados no chão para se sentirem bem próximos.  

Livros - Para usarmos com as crianças - O Poder da Criança Que Ora – Stormie O 

Martian 

Este livro tem 10 capítulos (use um para cada dia). Leia-o inteiro antes dos 10 dias e 

resuma cada capítulo para falar só o mais importante para as crianças. Peça ajuda dos 

professores, assim cada um faz o resumo de um ou dois capítulos e não fica pesado 

para ninguém. Existe este material em slides ou em Word, no Google. 

https://pt.slideshare.net/Lakalondrina/o-poderdacriancaqueoraebook 

 

O Poder da Criança que Ora ( livro de Stormie Omartian) cada dia estude o capítulo e 

resuma. 

1º. dia Converso com Deus e ele me ouve 

2º. dia Oro a Deus quando estou com medo 

3º. dia Conto para Deus quando estou magoado 
4º. dia Peço a Deus que me ajude quando tenho dificuldade para orar 

5º. dia Oro a Deus por meus amigos e familiares 

6º. dia Peço a Deus que me ajude a fazer a coisa certa 

7º. dia Oro a Deus por tudo o que me preocupa 

8º. dia Converso com Deus sobre como é difícil esperar as respostas a minhas orações 

9º. Dia Agradeço a Deus por todas as bênçãos recebidas 

10º. dia Converso com Deus sobre o meu futuro e meu propósito 
 
 

Ouse Pedir + - Cada dia ensinar algo inovador mas que 

ensine sobre o Pedir Mais– ex. A ORAÇÃO DOS CINCO 

DEDOS. Mais uma sugestão da professora Nadma Forti.  

(Para você ler, crescer e se santificar e ter uma experiencia excepcional nestes 10 dias de 
oração – Ouse Pedir Mais – 

autora – Melody Mason – também dá pra baixar o PDF - 
https://docero.com.br/doc/s50180) 

 

 
1º. dia DEDO POLEGAR: o dedo polegar é aquele que está mais próximo de ti. Assim, comece 

a orar por aqueles que estão mais unidos a você. São aqueles que mais facilmente 
recordamos. 

https://pt.slideshare.net/Lakalondrina/o-poderdacriancaqueoraebook
https://docero.com.br/doc/s50180


2º. dia DEDO INDICADOR: orar pelos que ensinam, instruem e curam. Para conduzirem os 
outros na direção correta, eles necessitam de apoio. 

3º. dia DEDO MÉDIO: é o mais alto, faz-nos recordar os nossos líderes, os governantes, 
aqueles que 

detêm a autoridade. Eles necessitam da direção divina. 

4º. dia DEDO ANULAR: o do anel. Surpreendentemente, este é o nosso dedo mais fraquinho. 
Lembra-nos o dever de orarmos pelos fracos, doentes ou atormentados pelos 

problemas. Eles precisam de orações. 

5º. dia DEDO PEQUENO: Finalmente, temos o menor dedo de todos. O mindinho deve fazer a 
gente recordar que precisamos orar por nós mesmo. Nossas próprias necessidades 

aparecerão numa perspectiva correta – somos menores e tem gente que precisa mais 
do que nós. O que 

você vai pedir pra você? 

6º. dia Ouse pedir + por uma profissão. Dividir a sala em profissões e fazer grupos para orar 
por isso. 

7º. dia Ouse pedir + ... Forças para ser saudável e deixar de comer ou beber algo ruim 

8º. dia Ouse pedir +... para observar o sábado com alegria 

9º. Dia Ouse Pedir +... para ter inteligência e sabedoria em dobro 

10º. dia Ouse Pedir +... para você estar preparado para ir para o Céu. 

 
 

Sugestões da Professora Nadma Forti para as atividades 

manuais ou lembrancinhas e para um lanchinho no final.  
 

1º. dia Deus criou as estrelas - http://artesanato.guncelkonular.net/criancas-
criancas/rainbow-ribbon- 
magic-wand-diy-toy-para-criancas/ 

2º. dia Lugar para colocar gratidão - https://br.pinterest.com/pin/224828206382058058/ 

3º. dia Lembrar de orar por... https://br.pinterest.com/pin/648307308831859151/ 

4º. dia Chaveiro - https://br.pinterest.com/pin/302163456248686355/ 
https://br.pinterest.com/pin/858287641455975204/ 

5º. dia Identificação de bolsa - https://br.pinterest.com/pin/606508274796525065/ 

6º. dia Marca pagina - https://br.pinterest.com/pin/761389880727396548/ 
https://br.pinterest.com/pin/849632285923919799/ 

7º. dia Para porta do quarto - https://br.pinterest.com/pin/476818679296343034/ 

8º. dia Porta lembrete - https://br.pinterest.com/pin/428334614559053372/ 

9º. Dia Ponteira de lapís - https://br.pinterest.com/pin/344103227771872468/ 

10º. dia Calendário de oração - https://br.pinterest.com/pin/790100328353895609/ 

 

 

Lanche – cada dia uma sugestão de enfeite com frutas, 

mas use pipoca, sanduiche, etc... 
 

1º. dia https://br.pinterest.com/pin/681099143619474626/ 

2º. dia https://br.pinterest.com/pin/743938432168692419/ 

3º. dia https://br.pinterest.com/pin/306315212146054808/ 
4º. dia https://br.pinterest.com/pin/45669383705584722/ 

5º. dia https://br.pinterest.com/pin/313070611591336326/ 

http://artesanato.guncelkonular.net/criancas-criancas/rainbow-ribbon-magic-wand-diy-toy-para-criancas/
http://artesanato.guncelkonular.net/criancas-criancas/rainbow-ribbon-magic-wand-diy-toy-para-criancas/
http://artesanato.guncelkonular.net/criancas-criancas/rainbow-ribbon-magic-wand-diy-toy-para-criancas/
https://br.pinterest.com/pin/224828206382058058/
https://br.pinterest.com/pin/648307308831859151/
https://br.pinterest.com/pin/302163456248686355/
https://br.pinterest.com/pin/858287641455975204/
https://br.pinterest.com/pin/606508274796525065/
https://br.pinterest.com/pin/761389880727396548/
https://br.pinterest.com/pin/849632285923919799/
https://br.pinterest.com/pin/476818679296343034/
https://br.pinterest.com/pin/428334614559053372/
https://br.pinterest.com/pin/344103227771872468/
https://br.pinterest.com/pin/790100328353895609/
https://br.pinterest.com/pin/681099143619474626/
https://br.pinterest.com/pin/743938432168692419/
https://br.pinterest.com/pin/306315212146054808/
https://br.pinterest.com/pin/45669383705584722/
https://br.pinterest.com/pin/313070611591336326/


6º. dia https://br.pinterest.com/pin/543950461235570007/ 

7º. dia https://br.pinterest.com/pin/296252481739472800/ 

8º. dia https://br.pinterest.com/pin/657525614322022461/ 

9º. Dia https://br.pinterest.com/pin/481744491387755935/ 

10º. dia https://br.pinterest.com/pin/717550153115417710/ 
 
 

https://br.pinterest.com/pin/543950461235570007/
https://br.pinterest.com/pin/296252481739472800/
https://br.pinterest.com/pin/657525614322022461/
https://br.pinterest.com/pin/481744491387755935/
https://br.pinterest.com/pin/717550153115417710/

