1º DEUS - Famílias Fiéis
PROGRAMA 10 DIAS DE ORAÇÃO – INFANTIL
Programa Sugestivo para ser feito na igreja/ Vídeo ou Zoom
ATIVIDADE

Louvor/ Música tema
Oração Inicial
Sorteio (se desejar)
#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração.
Falar sobre o motivo da oração
Momento da Oração
Música pós oração (se desejar)
História Bíblica + Dinâmica (Incentivar as crianças a procurarem a história na Bíblia)
Recado da Tia Hellen

Faça as atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração ou as oriente para fazer
com a família

Música do Dia
Desafio #10diasORAÇÃO2021
Oração Final

Sugestão de Louvor
1 – Família - https://www.youtube.com/watch?v=vHYeTGm0X54
1 - Todos Pela Palavra – https://www.youtube.com/watch?v=IGpjw_cJu_c
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
Esse momento deve ser feito por um adulto. O mesmo deve explicar pelo que estaremos orando
naquele dia. Antes de orar dar uma dica sobre oração. Veja nos quadros abaixo sugestões da
professora Nadma Forti.

1º DEUS - Famílias Fiéis
Sugestão de Programa
1º dia
FAMÍLIA Nº1

Louvor/ Música tema
Oração Inicial (Escolha uma criança)
Sorteio (se desejar)
#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração.
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.

Falar sobre o motivo da oração
Orar para que seu lar seja um lugar de paz

Momento da Oração
Música pós oração (se desejar)

História Bíblica + Dinâmica

Comece a história mostrando uma casa. Você pode ir fazendo em dobradura,
pode ter uma casa de plástico, feltro, madeira, enfim o material que desejar.
Pergunte para as crianças quais os materiais que precisamos para construir uma
casa, e vai falando e montando ou desenhando a casa. Depois de pronta pergunte
o que falta agora para que a casa vire um lar.
As incentive a mencionar que falta mãe, o pai, filhos, um animalzinho de estimação
e etc.
Depois disse conte a elas que Deus também criou uma casa, que era um pouco
diferente da que a nós havíamos acabado de criar.
Essa casa era grande e seu teto era um céu azul de dia dava pra ver o sol e a
noite dava para ver as estrelas.
No lugar do piso, tinha uma grama verdinha e flores vermelhas, amarelas, roxas
e alaranjadas e muito mais. Não tinha piscina mas tinha rios e mares e neles
peixes pulavam espirrando água para todos os lados.
Não tinha rádio, tv, internet nada disso para fazer barulho, mas tinha sons de
várias espécies de pássaros. Eles coloriam o céu!
E nessa casa os animais de estimação era cangurus, coelhos, gatinhos,
carneirinhos, galos e cavalos .... e muito e muito mais.
Essa casa chamada mundo era perfeita!
Deus olhou tudo aquilo e viu que realmente era tudo muito bom.

Mas como na nossa casa lá no começo também estava faltando alguma coisa.
Então Deus se curvou sobre porção de terra e fez barro, juntou mais um protão
de terra e misturando bem Ele formou o homem.
Mais uma vez ele se curvou e fez algo que só Ele poderia fazer, soprou vida em
seu nariz e então o homem se espreguiçou e o primeiro ser que Deus viu foi Deus.
Deus deu ao homem aquele jardim para ser a sua casa. Mais tarde deu a ele uma
mulher como companheira
Adão e Eva realmente gostavam do lar que Deus fizera para eles no Jardim do
Éden. Todos os dia eles aprendiam coisas novas, como a gente também pode
aprender na nossa casa.
Mas o mal entrou na ali e Adão e Eva pecaram e agora não podiam mais morar
ali e tiveram que deixar a casa que Deus havia feito com todo carinho para eles.
Mas Deus ainda os amava muito e prometeu que um dia o seu próprio filho
morreria para libertá-los do pecado.
Deus realmente nos ama e quer que nosso lar seja parecido com aquele paraíso
que ele criou. E muito mais que a nossa família seja um pedacinho do céu.
Hora da Bíblia
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental; e pôs ali o homem
que tinha formado. Gênesis 2:8
Recado da Tia Ellen

“Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus
domina.” (O lar adventista p.31)

Faça as atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração ou as
oriente para fazer com a família

Fazer o contorno das mãos e escrever nos dedinhos o nome dos membros da
família por quem estarão orando e no meio escreva o nome de 3 amigos por
quem vai orar todos os dias.
Música do Dia
Família projeto de Deus - https://www.youtube.com/watch?v=2UD5mEidoHw
Ou
Boneco Adão https://www.youtube.com/watch?v=a0mNT99_h1c&feature=youtu.be
Desafio #10diasORAÇÃO2021
Postar no grupo ou nas redes sociais uma foto do seu cantinho de oração
Oração Final

1º DEUS - Famílias Fiéis
Sugestão de Programa
2º dia
SOBRE A ROCHA

Louvor/ Música tema
Oração Inicial (Escolha uma criança)
Sorteio (se desejar)
#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração.
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...
Falar sobre o motivo da oração
Orar para que Jesus esteja em casa lar + amiguinhos
Momento da Oração
Música pós oração (se desejar)

História Bíblica + Dinâmica
Para essa história separei esse vídeo da Tia Cecéu. Não para ser passado
e sim como inspiração para os professores ou pais contarem. Podem incluir
aqui a dinâmica da dobradura de uma casa para que todos façam juntos.
História com a Tia Cecéu https://www.youtube.com/watch?v=o6aO0JTE-po
Incentive as crianças a conversarem com a família sobre o que tem as deixado
triste.

Hora da Bíblia
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhálo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha;
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela
casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao
homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia;
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela
casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
Mateus 7:24-27
Recado da Tia Ellen

“Se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é
esse tempo.” Testemunhos para a igreja, v.7, p. 43).

Faça as atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração ou as
oriente para fazer com a família

Cite o seu verso preferido
Música do Dia
Casinha sobre a Rocha
https://www.youtube.com/watch?v=PZqkUOUcjDo

Desafio #10diasORAÇÃO2021
Tire e poste foto de vocês orando. (Coloquem o despertador para lembrar de
orar 3 vezes ao dia)
Oração Final

1º DEUS - Famílias Fiéis
Sugestão de Programa
3º dia
O ALTAR DA FAMÍLIA

Louvor/ Música tema
Oração Inicial (Escolha uma criança)
Sorteio (se desejar)
#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração.
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
Falar sobre o motivo da oração
Orar para o culto familiar sempre aconteça + amiguinhos
Momento da Oração
Música pós oração (se desejar)

História Bíblica + Dinâmica
Três anos tinham se passado sem que caísse uma gota de água do céu. Os
animais estavam começando a morrer porque eles não tinham água nem comida.
Também durante este tempo a Jezabel (a rainha que Deus não se agradava)
estava tentando se livrar de todos os profetas de Deus como Elias (profeta é como
um carteiro, que enviam mensagens de Deus para que possamos saber o que ele
quer que façamos). O que Jezabel não sabia era que um dos servos do rei
chamado Obadias, que era encarregado do palácio, escondia os profetas do
Senhor em cavernas para mantê-los seguros. Deus falou a Elias e disse-lhe: "Vá
para Acabe e diga que eu mandarei chuva." Então Elias foi procurar o Rei Acabe.
Quando Acabe soube que Elias queria vê-lo, ele disse em uma voz de raiva: "O
que você quer Elias, você o agitador de Israel?" Elias respondeu rapidamente: "Eu
não sou o encrenqueiro. Primeiro seu pai e agora você tem desobedecido a Deus
e outra vez você deixou de seguir seus mandamentos, e seguiu a Baal. Agora,
envie um comunicado para todo o povo de Israel para se encontrar comigo no
monte Carmelo. Traga todos os profetas de Baal e os falsos profetas de Jezabel."
Nenhum de nós deve desobedecer a Deus, mas Deus estava especialmente
bravo porque Acabe seus pais foram maus. Reis tinha um monte de
responsabilidade, como presidentes e primeiros-ministros. Eles faziam as leis e
as pessoas escutavam a eles, e quando o rei de Israel determinou que eles não
adorassem a Deus e que eles adorassem a Baal, infelizmente, muitos Israelitas –
o povo de Deus – começaram a adorar a Baal. Todas as pessoas se reuniram no
Monte Carmelo. Elias se apresentou diante do povo e disse: "Quanto tempo vocês
vão se desviar do caminho verdadeiro? Se o Senhor é Deus, segui-o;? Mas se
Baal é Deus, segui-lo." As pessoas simplesmente estavam lá e não disseram
nada. Dêem-se-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros,
e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem
fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei
fogo. Então invocai o nome do vosso deus, e eu invocarei o nome do SENHOR; e
há de ser que o deus que responder por meio de fogo esse será Deus. E todo o
povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal:
Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e
invocai o nome do vosso deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que
lhes dera, e o prepararam; e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao

meio dia, dizendo: Ah! Baal, responde-nos! Porém nem havia voz, nem quem
respondesse; e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio
dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um deus;
pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente
alguma viagem; talvez esteja dormindo, e despertará. E eles clamavam em altas
vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até
derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio dia, profetizaram
eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde; porém não houve voz, nem
resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a
mim. E todo o povo se chegou a ele; e restaurou o altar do SENHOR, que estava
quebrado. E Elias tomou doze pedras, conforme ao número das tribos dos filhos
de Jacó, ao qual veio a palavra do SENHOR, dizendo: Israel será o teu nome. E
com aquelas pedras edificou o altar em nome do SENHOR; depois fez um rego
em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Então armou
a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei
de água quatro cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E
disse: Fazei-o segunda vez; e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o
terceira vez; e o fizeram terceira vez; De maneira que a água corria ao redor do
altar; e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido
o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou, e disse: O SENHOR Deus de
Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que
eu sou teu servo, e que conforme à tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeme, SENHOR, responde-me, para que este povo conheça que tu és o SENHOR
Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do SENHOR, e
consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que
estava no rego. E vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só
o SENHOR é Deus! Só o SENHOR é Deus! E Elias lhes disse: Lançai mão dos
profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles; e Elias os fez
descer ao ribeiro de Quisom, e ali foram exterminados. Então disse Elias a Acabe:
Sobe, come e bebe, porque já tem o baraulho de uma grande chuva. E Acabe
subiu a comer e a beber; mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por
terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora,
e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse: Não há nada. Então disse
ele: Volta lá sete vezes. E sucedeu que, à sétima vez, disse: Eis aqui uma pequena
nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe, e dize
a Acabe: Aparelha o teu carro, e desce, para que a chuva não te impeça. E

sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio
uma grande chuva. Nesta lição de hoje, percebemos o poder de Deus, e que ele
é o Único e verdadeiro Deus. A Ele toda Honra e toda Glória!

Hora da Bíblia
O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor
é Deus! Só o Senhor é Deus!
1 Reis 18:39
Recado da Tia Ellen

“Em Todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor,
de manhã e à noite.” (Orientação da Criança, p.539)

Faça as atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração ou as
oriente para fazer com a família

Fazer a dinâmica das pedras que está na revista com as crianças de forma
prática. Se for on-line as crianças vão falando a letra e você vai montando.
Música do Dia
Diante do altar
https://www.youtube.com/watch?v=RgyhVRSKtjo
Desafio #10diasORAÇÃO2021
Fazer a dinâmica das pedras que está na revista com as crianças de forma
prática. Se for on-line as crianças vão falando a letra e você vai montando.

Oração Final

1º DEUS - Famílias Fiéis
Sugestão de Programa
4º dia
SEMENTE DO AMOR

Louvor/ Música tema
Oração Inicial (Escolha uma criança)
Sorteio (se desejar)
#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração.
Quando se ajoelhar na igreja, não dar as costas para a frente da igreja.
Falar sobre o motivo da oração
Ore para que haja amor em seu lar + amiguinhos
Momento da Oração
Música pós oração (se desejar)

História Bíblica + Dinâmica
Um homem saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes, algumas caíram
na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outras sementes caíram
num lugar onde havia pedras.
As sementes brotaram e aparecendo o sol, queimou as plantinhas. Outras caíram
no meio dos espinhos, que cresceram e abafaram as plantas. Mas as sementes
que caíram em terra boa cresceram fortes e produziram muitos frutos. Jesus
explicou que a semente é a Palavra de Deus e as pessoas são a terra. Quando
elas ouvem a palavra de Deus é como se a semente estivesse caindo em seu
coração. Ela ouve com atenção, mas então vem o inimigo e rouba a palavra de
seu coração. As que caíram em meio às pedras são as pessoas que ouvem a
Palavra com alegria e creem.
Por isso a semente começa a brotar, mas a terra de seu coração é pobre, não tem
água nem nutrientes. A água é também a Palavra de Deus, se alguém não lê a
Bíblia, a terra de seu coração é seca. As que caíram em meio aos espinhos são
as pessoas que ouvem e recebem a palavra, mas as preocupações e os prazeres
da vida são pra ela mais importantes. Por isso são como espinhos que sufocam a
palavra de Deus. Mas, há pessoas com o coração como terra boa. Elas ouvem a
palavra com alegria e não deixam que o inimigo venha roubá-la; a terra de seu
coração é fértil; ele lê a Bíblia e tem uma vida de comunhão com Deus, não
permitindo que nada ocupe o lugar da palavra de Deus em seu coração.
Sendo assim, a semente brota e produz; muitos frutos e através da sua vida e do
seu testemunho ele mostra as bênçãos que recebeu da parte de Deus. APELO:
Você deve ser como a terra boa; deve ouvir e obedecer à Palavra de Deus e dar
muitos frutos; deve ajudar os outros a fazer o bem e a ser amigo de todos.
Quantos aqui desejam começar o Novo Ano prometendo ao Senhor que terão um
bom coração e que obedecerão à voz de Jesus, fazendo tudo o que Ele mandar?
Hora da Bíblia
E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não
houvermos desfalecido. Gálatas 6:9

Recado da Tia Ellen
As decortesias, queixas e zangas excluem Jesus da habitação. Vi que os anjos
de Deus fugirão de uma casa, onde há palavras desagravdáveis, irritaçãoe
contenda.” (Testemunhos Para a igreja v. 1 p 307)

Faça as atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração ou as
oriente para fazer com a família

Plantar o feijão em casa dia e mostrando a evolução da semente. E escrever em
casa copinho algo que motivou o crescimento (oração, Bíblia, bondade, perdão,
obediência...)
Ou
Reproduzir as plaquinhas estão na revista cola-las em palito de churrasco e pedir
para que as crianças encontre a frase que mais se adequa ao verso.
Música do Dia
Número 1
https://www.youtube.com/watch?v=mdPucEefKGo
Desafio #10diasORAÇÃO2021
Fazer cartões carinhosos para a família!
Oração Final

1º DEUS - Famílias Fiéis
Sugestão de Programa
5º dia
SAÚDE, FAMÍLIA!

Louvor/ Música tema
Oração Inicial (Escolha uma criança)
Sorteio (se desejar)
#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração.
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.
Falar sobre o motivo da oração
Orar para que a família tenha hábitos saldáveis
Momento da Oração
Música pós oração (se desejar)

História Bíblica + Dinâmica
(Para essa história pode fazer placas para ir mostrando as regras)
Quando o Senhor apresentou Eva ao seu esposo Adão,
no Jardim do Éden, anjos de Deus estavam presentes.
Vocês sabiam que essa foi a primeira cerimônia de casamento nesta Terra? Deus
abençoou o casamento deles.
Havia muita alegria na Terra e no Céu também!
Mas Adão e Eva não tinham casa ou apartamento. Sabem
onde eles moravam? Num Jardim chamado Éden!
Será que Adão e Eva receberam regras lá no Éden? Ah,
sim! Eles deveriam cuidar do Jardim, plantar e colher.
Não seria uma tarefa cansativa, mas muito agradável.
Deus sabia que o casal precisaria de exercício físico para
ter saúde.
E nós? Será que precisamos fazer exercícios? Claro que
sim. Se vocês andarem de bicicleta ou de patins, se correrem, jogarem bola,
brincarem ao ar livre, certamente
estarão fazendo exercícios físicos e crescerão com ossos e
músculos fortes. É preciso se mexer para ter saúde!
Outra regra que Adão e Eva receberam foi: deveriam
comer frutos, sementes, tudo de bom que as plantas produziam. Sabem por quê?
Porque essa alimentação é que
traz saúde. Que delícia! Eles não precisavam
comprar os alimentos!
E nós? Será que tudo o que existe no supermercado, por exemplo, é próprio para
nós
comermos?

Sabem, algumas crianças só querem comer o que veem
nas propagandas ou nos supermercados, mas que não cooperam para que
tenham saúde. O que acontece? Acabam
ficando desanimadas e doentes. Que triste!
E o que devemos beber? Água! Mas a água não tratada pode
nos trazer doenças sérias, por isso, só bebam água que seja
boa. Também não bebam líquidos que tenham aparência
bonita, mas que vocês não sabem o que é. Fiquem longe
dos produtos de limpeza e de remédios. Só tomem remédio,
quando os responsáveis por vocês lhes derem, ok?
Adão e Eva precisavam obedecer a mais uma regra: repousar. Isso mesmo! Deus
criou o Sábado para que Adão
e Eva repousassem. No Sábado, eles não trabalhavam
cuidando do Jardim. Eles conversavam com os anjos para
aprender sobre o Céu, louvavam a Deus, conversavam
com Jesus, enfim, era um dia de muita alegria.
Será que nós precisamos de outros tipos de repouso? Com
certeza! Dormir cedo é muito importante para as crianças,
pois o hormônio do crescimento atua no corpo de vocês
quando dormem! Se vocês querem crescer? Então, durmam cedo e bastante!
E para serem mordomos do Senhor, não se esqueçam
desta regra divina: cuidar do corpo, porque ele é o templo,
a igreja, a morada, o santuário do Espírito Santo de Deus.
(I Coríntios 3:16)
(Adoração Infantil 2014)
Hora da Bíblia

Recado da Tia Ellen
“Nosso primeiro dever, dever pertinente a Deus, a nós mesmos e ao nosso
próximo, é a obediencia às leis de Deus, as quais incluem as leis da saúde”
(Conselhos Sobre Regime Alimentar, p 21)

Faça as atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração ou as
oriente para fazer com a família

Ler os testemunhos da revista (pode ser resumido) e pedir que as crianças
levantem placa vermelha ou verde e que vão marcando a quantidade de cada
uma. Desafia-los a fazer alguma atividade física e a postar no grupo.
Música do Dia
Besteira ou alimento
https://www.youtube.com/watch?v=MR6hdrksdI8&t=10s

Desafio #10diasORAÇÃO2021
Que tal também alguma atividade física em família?
Oração Final

1º DEUS - Famílias Fiéis
Sugestão de Programa

6º dia
BRILHEM

Louvor/ Música tema
Oração Inicial (Escolha uma criança)
Sorteio (se desejar)
#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração.
A Bíblia diz que podemos orar todo o tempo, então ao fazer tarefa, ou brincar, ou
passear, ir conversando com Deus... pedindo ajuda para fazer o melhor
Falar sobre o motivo da oração
Ore para que seu lar brilhe por Jesus
Momento da Oração
Música pós oração (se desejar)

História Bíblica + Dinâmica

Vídeo para inspiração
https://www.youtube.com/watch?v=Y4hLZnKh6yo
Hora da Bíblia
Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de
teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu
serás uma bênção.E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que
te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Gênesis 12:1-3
Recado da Tia Ellen

“Aquele que vive o cristianismo no lar será em toda parte uma luz ardente e
resplandecente” (O Lar adventista, p. 39)

Faça as atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração ou as
oriente para fazer com a família

Montar a lanterna conforme orientação da revista
Música do Dia
Abraão https://www.youtube.com/watch?v=CmZ--7nSzWA
Ou
A pequenina luz
https://www.youtube.com/watch?v=cXX-rJ5EjE8

Desafio #10diasORAÇÃO2021
Que tal montar uma barraca em casa e brincar com a sugestão de lanterna da
revistinha?
Oração Final

1º DEUS - Famílias Fiéis
Sugestão de Programa
7º dia
PRESENTE DE DEUS

Louvor/ Música tema
Oração Inicial (Escolha uma criança)
Sorteio (se desejar)
#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração.
Postura ao orar, contrição, reverencia, comportamento de humildade... saber quem é Deus e quem
nós somos.

Falar sobre o motivo da oração
Ore pedindo sabedoria a Deus

Momento da Oração
Música pós oração (se desejar)

História Bíblica + Dinâmica
(Se possível, providenciar um pintinho em uma caixa e amarrar uma fita azul na
sua patinha. Poderá também ser mostrado um pintinho de brinquedo ou uma
figura.)
Adriana saiu correndo de casa. Desceu as escadas da varanda da entrada em
um pulo. Nem se deu conta de que havia um lindo sol brilhando ou de que as
flores com suas cores vibrantes se moviam sob a brisa suave. Não notou o
cachorro que latia nem mesmo ouviu o apito do trem que passava distante.
Adriana estava correndo apressada direto para o galinheiro, onde sua galinha
Carijó estava chocando os ovos. Dez ovos brancos estavam aquecidos sob ela,
que não saía do ninho para não deixá-los sozinhos. O papai lhe dissera que a
qualquer momento iriam nascer os pintinhos, e ela estava desesperada para vêlos romper a casca. Com muito cuidado, Adriana olhou por baixo das asas de
Carijó, o quanto ela permitia, e ouviu um ruído de “crack” e outro “crack, crack,
crack”. Carijó se ergueu e saiu do ninho, deixando os dez ovos à vista. Um a um
eles foram rompendo e os lindos pintinhos puderam ser vistos pela primeira vez.
Adriana não podia crer que sua galinha tivera 10 pintinhos! Como ela estava
feliz! Parecia que seu coração ia estourar. Um, dois, três... um pouco mais e ...
quatro, cinco, seis; com um pouco de ajuda, sete, oito, nove e ... dez! Todos
amarelinhos, piando e chamando pela mamãe. Adriana olhou surpresa pela
forma como Carijó cuidava dos filhotes. Dia a dia, ela os alimentava e eles iam
crescendo grandes, gordinhos e muito curiosos. O papai disse para Adriana que
esses pintinhos seriam dela e que ela não deveria se esquecer de devolver o
dízimo. “O dízimo?”, ela pensou com assombro, “o que o papai queria dizer?”
Naquela noite, durante o culto, o papai explicou para a filha que de todas as
coisas que Deus nos dá Ele pede que devolvamos uma pequena porção. Um de
cada dez pertence a Deus e devemos devolver a Ele. A Adriana entendeu que
dos 10 pintinhos, um pertencia a Deus e, assim sendo, ela deveria devolvê-lo.
Na volta da escola, ela saiu correndo para o galinheiro e considerou com um
pouco de tristeza qual pintinho escolheria para devolver a Deus. Ela queria ficar
com todos, mas sabia que isso não era certo. Não era o que Deus lhe pedia.
Seus olhos percorreram a caixa em busca do pintinho mais bonito, mais forte e
maior, pois o melhor seria para Deus. Com cuidado, pegou um pintinho (colocar
a mão na caixa e tirar um pintinho), um que tinha plumas na cabeça. Sorrindo,

ela pensou: “Deus vai gostar muito dele!” Colocou uma fita azul na sua patinha
para que não fosse confundido com os outros nove que lhe pertenciam. Todos
cresceram e se tornaram galinhas e galos e a fitinha azul seguia presa na pata
de uma linda galinha de quem Adriana e o papai cuidavam muito bem, pois
pertencia a Deus. Todos os ovos que ela punha eram vendidos e o dinheiro
entregue a Deus. Os ovos das demais galinhas eram para a Adriana e sua
família, mas destes, um ovo em cada dez era devolvido a Deus. Isso também
era dízimo. Embora todas as galinhas pertencessem a eles, era Deus que fazia
com que produzissem ovos, e a devolução do dízimo era a melhor forma de Lhe
agradecer. Uma vez por mês, Adriana levava para a igreja o dinheiro que
pertencia a Deus. Ela entendeu que não era ruim ou difícil devolver, com alegria,
os dízimos a Deus. Na verdade, era divertido! De cada dez novos pintinhos que
nasciam, um era de Deus e tinha uma fita azul amarrada em sua patinha. Um de
cada dez ovos, também era de Deus. Então, o papai construiu para Adriana a
casinha do dízimo. Todas as galinhas com a fita azul em suas patinhas ali viviam
e punham ovos. A cada mês ela levava à igreja o dinheiro da venda dos ovos
especiais, produzidos pelas galinhas do dízimo. Vocês sabiam que nós também
podemos fazer o mesmo? Pode ser dinheiro ou uma árvore frutífera. (De cada
10 laranjas que colhemos da árvore, uma pertence a Deus. Se ganharmos R$
10,00, devolveremos R$ 1,00 a Deus e ficaremos com os R$ 9,00 restantes. Se
ganharmos R$ 100,00 de presente, devolveremos a Deus R$ 10,00, e ficaremos
com R$ 90,00). Esta linda história não termina aqui. Adriana estava tão feliz e
agradecida a Deus pela forma como Ele a abençoava, dando-lhe mais e mais
galinhas, que decidiu fazer algo diferente e dar a Deus não apenas o dízimo,
mas uma parte a mais. O papai lhe explicou que isso se chama pacto. Dar a
Deus o que Ele nos pede é o dízimo e quando, com gratidão e alegria, queremos
devolver mais, isso é o pacto. Algumas pessoas dão um pouco mais; outras,
muito mais. Porém, o importante é confiar em Deus e ver como Ele aprecia que
confiemos em Suas promessas.
(Livreto mordomia infantil)
Hora da Bíblia
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha
casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não
vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que

não haja lugar suficiente para a recolherdes.
Malaquias 3:10
Recado da Tia Hellen

“Devemos ter o cuidado de não gastar nosso tempo e dinheiro
imprudentemente” (Orientação da Criança p. 134)

Faça as atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração ou as
oriente para fazer com a família

Preparar os envelopes sugeridos na revista, fazer a dobradura da carteira.
Música do Dia
Cada um dá aquilo que tem
https://www.youtube.com/watch?v=eqd_Yht6vS0
Desafio #10diasORAÇÃO2021
Postar foto da carteira
Oração Final

1º DEUS - Famílias Fiéis
Sugestão de Programa
8º dia
FAZ BEM

Louvor/ Música tema
Oração Inicial (Escolha uma criança)
Sorteio (se desejar)
#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração.
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.
Falar sobre o motivo da oração
Orar pedindo que seus familiares sejam bondosos
Momento da Oração
Música pós oração (se desejar)

História Bíblica + Dinâmica
(Iniciar o diálogo com a mão fechada, apertando as bolinhas, para que
não sejam vistas. Seu interlocutor lhe pergunta:)
— Oi, (seu nome), tudo bem? (Olha para sua mão fechada.) — O que você
tem na mão?
— Em qual? Nesta? Não tenho nada! (Mostra a mão.) — E na outra não há
nada importante.
— Mas o que você está segurado? (O interlocutor agarra sua mão e força-a
até abri-la e descobrir o que você está segurando.)
— Ah! Era apenas isso: bolinhas de gude! (Ele se retira.)
DESENVOLVIMENTO:
Por que, às vezes, escondemos o que temos? Sabem por que fazemos isso?
Porque não gostamos de compartilhar. Queremos tudo para nós mesmos.
No campo, vive uma ave muito pequena que põe oito a dez ovos no chão
e, muitas vezes, quando está no ninho, cuidando dos ovos, há outros ovos que
não são dela. Essa ave é a perdiz.
Às vezes, quando ela volta para o ninho, não encontra seus ovos porque
algum animal os levou, mas ela continua chocando os ovos que não lhe
pertencem. Quando os filhotinhos nascem, ela nota que eles não pertencem à sua
família e volta a fazer outro ninho, em outro lugar.
REFLEXÃO:
A perdiz nos ensina uma grande lição. Não há proveito em acumular ou
guardar coisas. A melhor coisa é compartilhar, seguir ajudando os demais e,
se alguma vez, alguém tirou de você o que lhe pertencia, comece de novo, faça
como a perdiz – ela faz outro ninho em outro lugar. “É mais feliz quem dá do
que quem recebe” (Atos 20:35).

Adoração Infantil 2016
Hora da Bíblia
Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se
compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.
1 João 3:17,18
Recado da Tia Hellen

“Aproveitai toda oportunidade de contribuir para a felicidade dos que vos
rodeiam” (A ciência do Bom Viver, p. 362).

Faça as atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração ou as
oriente para fazer com a família

Fazer a brincadeira dos dados com a família e criar o cofre de abnegação com a
família.
Música do Dia
Bom Samaritano
https://www.youtube.com/watch?v=hkW6LjDIkiM
Desafio #10diasORAÇÃO2021
Contar para a equipe quem ganhou a brincadeira e postar foto do seu cofre
Oração Final

1º DEUS - Famílias Fiéis
Sugestão de Programa
9º dia
OFICIAN DA FAMÍLIA

Louvor/ Música tema
Oração Inicial (Escolha uma criança)
Sorteio (se desejar)
#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração.
Como é a oração em público, curta, mais formal e simples.
Falar sobre o motivo da oração
Peça que o Espírito Santo abra sua mente e seu coração para entender a
mensagem da Bíblia.
Momento da Oração
Música pós oração (se desejar)

História Bíblica + Dinâmica
E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no
mesmo lugar;
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e
encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram
sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as
nações que estão debaixo do céu.
E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê! não
são galileus todos esses homens que estão falando?
Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos
nascidos?
Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia,
Ponto e Asia,
E Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos,
tanto judeus como prosélitos,
Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar
das grandezas de Deus.
E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros:
Que quer isto dizer?
E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto.
Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz, e disse-lhes:
Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e
escutai as minhas palavras.
Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora
do dia.
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel:
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito derramarei sobre
toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, Os vossos

jovens terão visões, E os vossos velhos sonharão sonhos;
E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas
naqueles dias, e profetizarão;
E farei aparecer prodígios em cima, no céu; E sinais em baixo na terra, Sangue,
fogo e vapor de fumo.
O sol se converterá em trevas, E a lua em sangue, Antes de chegar o grande e
glorioso dia do Senhor;
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Atos 2:1-21
Hora da Bíblia
Eu quero esse poder
https://www.youtube.com/watch?v=tJC2Vfy6fAQ

Recado da Tia Hellen
“No próximo future, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo, e farão
na proclamação da verdade ao mundo uma obra que, naquela ocasião, não
pode bem ser feita pelos membros mais idosos da igreja” (Conselhos ao Pais,
Professores e Estudantes p. 166)

Faça as atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração ou as
oriente para fazer com a família

Fazer perguntas sobre a história.
Música do Dia
Eu quero esse poder

https://www.youtube.com/watch?v=tJC2Vfy6fAQ

Desafio #10diasORAÇÃO2021
Que tal oferecer estudo bíblico para algum amiguinho?
Oração Final

1º DEUS - Famílias Fiéis
Sugestão de Programa
10º dia
NOVO LAR

Louvor/ Música tema
Oração Inicial (Escolha uma criança)
Sorteio (se desejar)
#Ficaadica – ideias e pensamentos sobre orar e oração.
A oração particular – é conversa com a um amigo... falar de tudo...
Falar sobre o motivo da oração
Ore para que Jesus volte logo.
Momento da Oração
Música pós oração (se desejar)

História Bíblica + Dinâmica
Vídeo para inspiração. Uma outra sugestão é colocar dentro do baú uma casinha
feita de “ouro” para demonstrar o novo lar.
https://www.youtube.com/watch?v=34mkHaD-xYg

Hora da Bíblia
Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos; e então
dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16:27
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se
lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com
poder e grande glória. Mateus 24:30

Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o
traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém.
Apocalipse 1:7
E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem
pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas.
Apocalipse 21:4
Recado da Tia Ellen

Faça as atividade do livreto preparado para os 10 dias de oração ou as
oriente para fazer com a família

Música do Dia
Rumo aquele lar
https://www.youtube.com/watch?v=Qrv5FNt_AKo
Todo olho verá
https://www.youtube.com/watch?v=djcOc8JSNlk

Desafio #10diasORAÇÃO2021
Faça um lindo desenho de você e sua família no céu.
Oração Final

