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UM ZAP PARA DEUS

FOCO

Vivendo uma experiência íntima de 
oração

HISTÓRIA BÍBLICA
A oração de Samuel

(1 Samuel 1-3)

PARA O NOSSO CORAÇÃO 

“Dobre seus joelhos e ore até que você e 
Deus se tornem amigos íntimos. A alegria 
e a paz que resultam dessa relação são 
indescritíveis”. (Billy Graham)

Não existe momento mais propício do que 
o nosso para falarmos sobre as 
ferramentas de conexão que existem e nos 
ajudam em nossa comunicação diária. 
Em tempos de isolamento social damos 
graças a Deus pela tecnologia e lançamos 
mão da internet, das redes sociais e de 
tantos outros aplicativos para nos 
informarmos, fazermos compras, nos 
comunicarmos e superarmos tal situação. 
De fato, todas essas experiências virtuais 
nos ajudam muito! Entretanto, há certas 
coisas que não alcançamos através delas. 

Existem determinados problemas que 
precisam ser resolvidos com um modelo 
de conversa infalível e para muitos, 
intangível e inexplicável: a oração!

Nosso pastor costuma dizer que orar é 
conversar com quem resolve: Jesus! Falar 
com Deus, já dizem cientistas, traz 
inúmeros benefícios para o cérebro 
humano e até os mais céticos, quando se 
veem pressionados, sugerem que “mal 
não faz”. A nossa nova série tem como 
título “Oração: a conexão que não cai”. E, 
de fato, se há algo que ninguém pode nos 
tirar e nada pode atrapalhar é nossa 
intimidade com Deus, o nosso acesso ao 
Sagrado! É no secreto e no silêncio da 
nossa alma que Ele nos ouve.  Foi 
exatamente isso que Jesus nos ensinou 
(Mateus 6:5-13):

TEXTO BÍBLICO
2 Crônicas 7.14



“Quando vocês orarem, não sejam como os 
hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas 
sinagogas e nas esquinas das ruas para serem 
vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto 
é verdade: eles já receberam a sua 
recompensa. Mas você, quando orar, vá para o 
seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que 
não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que 
você faz em segredo, lhe dará a recompensa.
Nas suas orações, não fiquem repetindo o que 
vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles 
pensam que Deus os ouvirá porque fazem 
orações compridas. 8Não sejam como eles, 
pois, antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já 
sabe o que vocês precisam. 9Portanto, orem 
assim:

“Pai nosso, que estás no céu,
que todos reconheçam
que o teu nome é santo.
Venha o teu Reino.

Que a tua vontade seja feita aqui na terra
como é feita no céu!
Dá-nos hoje o alimento que precisamos.

Perdoa as nossas ofensas
como também nós perdoamos
as pessoas que nos ofenderam.
E não deixes que sejamos tentados,
mas livra-nos do mal.
[Pois teu é o Reino, o poder e a glória,
para sempre. Amém!” 

Na bíblia há inúmeros versículos que nos 
incentivam a orar, a buscar a Deus. Alguns 
deles, muito conhecidos:

“Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em 
tudo dai graças, porque esta é a vontade de 
Deus em Cristo Jesus para convosco”
(1 Tessalonicenses 5:16-18);

“Não estejais inquietos por coisa alguma; 
antes, as vossas petições sejam em tudo 
conhecidas diante de Deus, pela oração e 
súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, 
que excede todo o entendimento, guardará os 
vossos corações e os vossos sentimentos em 
Cristo Jesus” (Filipenses 4:6-7);

“E esta é a confiança que temos nele: que, se 
pedirmos alguma coisa, segundo a sua 
vontade, ele nos ouve” (1 João 5:14);

“Perseverai em oração, velando nela com ação 
de graças.” (Colossenses 4:2);

“Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, 
orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis” 
(Marcos 11:24);

“Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, 
e eu vos ouvirei” (Jeremias 29:12);

“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na 
tribulação, perseverai na oração “ (Romanos 
12:12);

“Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-
ei coisas grandes e firmes, que não sabes”  
(Jeremias 33:3);

“Cheguemos, pois, com confiança ao trono da 
graça, para que possamos alcançar 
misericórdia e achar graça, a fim de sermos 
ajudados em tempo oportuno” (Hebreus 4:16);

“Confessai as vossas culpas uns aos outros e 
orai uns pelos outros, para que sareis; a oração 
feita por um justo pode muito em seus efeitos” 
(Tiago 5:16);



Nós temos a promessa de que Deus sempre 
nos ouve e responde quando, com coração 
humilde e sincero, oramos com fé e ousadia 
em nome de Jesus! 

Muitas vezes Deus nos diz “SIM”; em outros 
momentos Ele diz “NÃO” e às vezes, ouvimos 
“ESPERA”. Independente da resposta, 
precisamos confiar que Deus sempre faz o 
melhor por nós e por isso devemos nos 
submeter à vontade Dele, que é perfeita, 
agradável e boa! (Romanos 12:2)

Além de acessar o coração de Deus, a oração 
liga o nosso coração com o coração dos nossos 
irmãos na fé quando intercedemos uns pelos 
outros (Tiago 5:13-15).

A oração pode, por vezes, mudar o coração de 
Deus, como vemos no episódio descrito em 
Isaías 38:1-5, quando o rei Ezequias, que já 
havia sido advertido sobre a sua morte, é 
curado e ganha mais quinze anos de vida 
depois de fazer uma oração simples, cheia de 
emoção, usando apenas 24 palavras!

Entretanto, há momentos em que, apesar de 
orarmos, buscarmos e clamarmos, as coisas 
não acontecem exatamente como queríamos. 
Isso não significa que a oração não teve poder 
ou efeito ou que Deus não nos ouviu. 

A oração não é mágica ou algo místico, mas 
trata-se de um lindo mistério, uma conexão 
sem precedentes que, acima de tudo, nos 
oferece intimidade com Deus e transforma o 
nosso coração, nos tornando mais parecidos 
com Jesus!

DESAFIO DA SEMANA

Que tal criar um grupo de WhatsApp e junto 
com alguns amigos fazer um relógio de oração 
para interceder pela situação em nosso país?

CONEXÃO COM AS CRIANÇAS

Na nova série nosso foco será oração. O que é? 
Para que serve? Como funciona? Explique para 
as crianças que oração é conversar com Deus 
com palavras simples e sinceridade de coração. 
Diga que temos a promessa e podemos ter a 
certeza de que Deus sempre nos ouve e nos 
responde. Faça um trocadilho, dizendo que 
orar é mais ou menos como mandar um zap...

Comente que existem três respostas que Deus 
nos oferece: SIM, NÃO e ESPERE. Diga que 
podemos pedir a Deus o que quisermos e 
contar para Ele tudo que sentimos, coisas boas 
e coisas ruins. Enfatize que precisamos orar 
com fé, ousadia e confiança, aceitando a 
vontade de Deus – que é boa, perfeita e 
agradável - para nós, pois Ele sabe o que é 
melhor e nos dá aquilo que precisamos (nem 
sempre o que queremos!).

Mostre na bíblia alguns dos inúmeros 
versículos que nos encorajam a orar e fale que 
foi Jesus quem nos ensinou essa prática 
(Mateus 6:5-13). Comente que Jesus quer ter 
um relacionamento conosco e se alegra 
quando o buscamos em oração. Ele espera por 
nós, mesmo sabendo o que vamos dizer!

Como vemos, a oração é uma arma poderosa à 
disposição de todo cristão, através da qual 
encontramos consolo, cura, libertação e 
perdão. A oração nos faz alcançar o amor, a 
fidelidade e as misericórdias de Deus. Trata-se 
de um verdadeiro instrumento de louvor, 
adoração, devoção e benção.  Quando oramos 
expressamos aquilo que está no mais íntimo do 
nosso coração: alegria, gratidão, medo, 
preocupação, insegurança. E quando não 
sabemos como orar ou simplesmente não 
conseguimos orar, temos a garantia de que o 
Espírito Santo de Deus, intercede por nós junto 
ao Pai (Romanos 8:26).



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

“ Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se 
afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua 
terra.” (2Cronicas 7:14)

CORPO E MOVIMENTO

Neste domingo contamos a história de Samuel e aprendemos sobre viver uma experiência íntima 
de oração. Para nossa brincadeira usaremos o celular, mas de um jeito inusitado. A brincadeira 
consiste em sentar em roda e programar a opção de foto do celular no timer. 

Iniciada a contagem regressiva para o clique, o celular servirá de batata quente e passará de mão 
em mão. 

Quando o tempo se esgotar, a foto não deixará mentir quais mãos foram as últimas. 

Depois da brincadeira, vale sentar junto e se divertir com as fotos que ficaram registradas, 
reserve um pouco do tempo para conversar sobre o momento que estamos vivendo de 
quarentena, orem juntos em família e memorizem o versículo da semana.

Comente sobre a oração de Jesus e enfatize algumas coisas que podemos aprender para fazer 
nossas próprias orações: escolher um lugar reservado, usar palavras simples, adorar a Deus, 
agradecer, pedir o que precisamos, aceitar a vontade de Deus, etc.

Conte a história bíblica sugerida: a conversa de Samuel com Deus. Fale que Samuel foi um bebê 
muito desejado por sua mãe Ana, que foi ao templo orar e suplicar por ele (1 Samuel 1). Diga que 
quando Samuel se tornou assistente de Eli, o sacerdote do templo, ele ainda era bem jovem, 
porém ouviu e respondeu ao chamado de Deus. Foi naquele momento que ele começou a 
conversar com Deus e a partir de então se tornaram amigos. Uma simples oração criou uma 
conexão incrível que durou a vida toda (1 Samuel 3)!

Incentive e encoraje as crianças orarem diariamente. Afirme para elas que a oração não precisa 
ser uma fala decorada com palavras desconhecidas ou difíceis. Comente que também podemos 
orar uns pelos outros (interceder) e que isso, além de unir o nosso coração ao coração de Deus, 
nos torna mais próximos dos nossos irmãos na fé.
Para terminar, faça um círculo de oração, compartilhe pedidos e agradecimentos e estimule uma 
rodada de oração! 




