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de Oração 2012 

Guia para Crianças 

Introdução:  

Joseph tem dez anos de idade e vive no 

Quênia. Infelizmente, seus pais morreram há 

alguns anos e agora ele tem que cuidar 

sozinho de seus três irmãos e uma irmã, 

ainda bebê. É muita responsabilidade para 

alguém que tem apenas dez anos! Joseph não 

vai à escola porque não têm dinheiro para 

pagar por ela, então talvez ele nunca aprenda 

o necessário para conseguir um emprego e 

ajudar a pagar por todas as coisas que ele e 

seus irmãos precisarem quando estiverem 

crescidos. 

Alguma vez você já ouviu uma história como 

essa, sobre uma criança que está sofrendo, e 

quis orar por ela? Se você orou, isso é ótimo! 

É muito importante orar por outras pessoas, 

especialmente por aquelas que estão 

passando por momentos difíceis ou que não 

conhecem o amor de Jesus. 

 

 

 

 

 

Mas, talvez, você tenha se perguntado 

algumas vezes por que orar por crianças 

como Joseph. Você não o conhece, ele vive a 

milhares de quilômetros de distância, e você 

não ouvirá falar dele de novo, então nunca 

saberá o que aconteceu quando você orou. 

E como você deve orar? Pode ser difícil saber 

o que pedir a Deus quando oramos por 

crianças em situações tão diferentes das 

nossas. 

 

Bem, Jesus devia saber que poderíamos 

achar que é difícil às vezes, porque ele nos 

disse a melhor maneira de orar, não só para 

nós, mas para todos. A oração que ele nos 

deu para orar é chamada de “Oração do 

Senhor” e você pode encontrá-la em sua 

Bíblia em Mateus 6.9-13 e Lucas 11.2-4. 

Esta oração nos lembra que a oração é uma 

via de mão dupla. Não se trata apenas de 

dizer a Deus o que precisamos ou queremos,  

 

 

 

 

ou apenas falar com ele sobre tudo o que 

estamos pensando - é também deixar que 

Deus fale conosco, para que ele possa dizer-

nos o caminho a agir e o que ele quer que 

façamos. 

 

Então por que oramos por crianças como 

Joseph? Porque a oração é poderosa. Porque 

Deus nos responde quando falamos com ele. 

E porque quando falamos com ele, ele pode 

nos mostrar como agir para que possamos 

fazer a diferença na vida das crianças que 

estão sofrendo.  

Então, vamos começar! 
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PAI NOSSO, QUE ESTÁS NOS 

CÉUS! SANTIFICADO SEJA O TEU 

NOME... 

 

Por que oramos por isto? 

Você sabe o nome do líder do seu país? Tente 

imaginar como seria se este líder fosse o 

melhor amigo de cada pessoa de seu país. 

Isso seria muito impressionante, não é? Bem, 

Deus não é apenas o líder de seu país, ou de 

toda a terra, mas de todo universo, e mesmo 

assim ele convida cada um de nós para ser 

seu amigo! E sua amizade é a melhor que 

poderíamos ter. 

Deus é realmente incrível – mas às vezes, 

quando oramos agimos como se tivéssemos 

esquecido disso. Quando Jesus descreveu 

como devemos orar, ele disse que primeiro 

devemos nos lembrar de como ele é 

maravilhoso. Então é isso que vamos fazer! 

O que isso tem a ver com crianças 

em risco? 

Alguma vez você já esteve em uma situação 

muito difícil e se perguntou se Deus  

 

 

 

 

 

realmente existe? Como você se sentiu em 

relação a Deus, naquele momento – você 

estava zangado ou confuso? Talvez você até 

tenha decidido que não ia mais confiar nele, 

porque parecia que ele tinha o 

decepcionado? 

Como você se sentiria a respeito de Deus se 

você não tivesse o que comer? Ou cama para 

dormir? Ou não tivesse família para cuidar 

de você? Estes são problemas que algumas 

crianças enfrentam todos os dias. 

Às vezes precisamos lembrar que Deus não 

vê as coisas da mesma maneira que nós. Ele 

vê tudo, em toda parte, enquanto nós só 

vemos o que está ao nosso redor. Isso 

significa que Deus age de uma forma que 

pode ser realmente difícil de entender, 

porque ele toma decisões para o mundo 

inteiro. Então, precisamos orar pelas 

crianças em situações difíceis, que eles 

possam saber que Deus as ama e também 

possam agradecer pelas coisas boas que ele 

fez. 

 

 

 

 

Quem pode nos mostrar como é 

isto? 

Quando Maria tinha dez anos, seus pais se 

divorciaram. Como ela era de uma parte 

pobre de El Salvador, ficar com apenas um 

dos pais significava que ela estava ainda mais 

pobre. Às vezes achou que a única maneira 

de sobreviver seria roubar comida, e por um 

longo tempo ela sentiu como se não houvesse 

ninguém por perto, que a amasse, ou se 

importasse com ela. Mas ela nunca desistiu 

de Deus, e nunca deixou de acreditar no quão 

bom ele é. Ela nos disse: "Para mim, não faz 

sentido me distanciar de Deus, porque no 

meio dos meus problemas, ele tem estado 

comigo. Ele me encheu de paz e amor - Eu 

não sinto ódio, nem rancor, Deus me 

levantou e fez coisas boas. Só Deus dá a 

força e paz para continuar. Eu sei o que é 

sofrer, mas talvez isso tenha acontecido 

para que, posteriormente, eu possa 

ajudar os outros."   

Que exemplo maravilhoso de alguém que 

adora a Deus mesmo em situação tão difícil! 
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Como podemos colocar isto em 

prática? Algumas opções: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salmo 145.3-7: Grande é o Senhor e digno de ser louvado; sua grandeza não tem limites. Uma geração contará à outra a 

grandiosidade dos teus feitos; eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e 

meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. 

Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. 

1. Sente-se ou deite-se no chão com os 

olhos fechados, respirando 

profundamente e pense calmamente 

sobre Deus. Ouça uma música, 

poema, ou salmo sobre Deus e pense 

quão bom e grande e perfeito ele é. 

Se ele é tão bom e perfeito, quanto 

você acha que ele se preocupa com as 

crianças, especialmente aquelas que 

estão sofrendo?  

Converse sobre isso com seu grupo, e 

depois faça algumas orações de uma 

frase dizendo a Deus por que ele é 

digno de agradecimento e louvor. 

 

2. Diga tantos nomes e características de 

Deus quantos você conseguir pensar, e 

uma pessoa em seu grupo deve anotá-las 

em um grande pedaço de papel. Então, 

pense sobre o que cada uma dessas 

características poderia significar para 

uma criança que está sofrendo. 

(Por exemplo, 'Emanuel” significa “Deus 

conosco”, então Deus é alguém a quem 

as crianças podem sempre recorrer, 

mesmo quando estão sofrendo.) 

 

3. Escreva o Salmo 145.3-7 (ou parte 

dele) em uma folha de papel A3, 

como se fosse um grande pôster, você 

levará para casa e colocará na parede 

para sempre lembrá-lo da bondade de 

Deus. 
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VENHA O TEU REINO; SEJA FEITA 

A TUA VONTADE, ASSIM NA 

TERRA COMO NO CÉU 

 

 

Por que oramos por isto? 

Uma das palavras usadas para descrever 

Deus é “rei”, porque ele reina sobre toda a 

terra. O que você acha que “poder sobre toda 

a terra” realmente significa? Talvez, 

signifique ter o poder de tomar decisões que 

afetam a todos no mundo, ou ser capaz de 

dizer às pessoas o que podem e o que não 

podem fazer.  

Jesus nos diz para orar para que o nosso rei 

(Deus) queira que aconteça na terra o que 

realmente acabará acontecendo – em outras 

palavras, que as pessoas na Terra façam o 

que Deus quer que elas façam. Afinal, Deus é 

um bom rei e se o ouvirmos e fizermos o que 

ele quer, o mundo será um lugar melhor. 

O que isso tem a ver com crianças 
em risco? 
Você pode ter decidido obedecer a Deus, mas 

há muitos líderes de países que não. Esses 

líderes podem não gostar ou respeitar as  

 

 

 

 

crianças, e podem decidir não tentar ajudar 

as crianças pobres, sem abrigo ou com fome. 

Mas podemos orar para que Deus se mostre a 

eles e mude seus corações para que as 

crianças em seus países passem a ser melhor 

tratadas. E também podemos agradecer a 

Deus por todas as pessoas que cuidam de 

crianças que amam a Deus e fazem o que Ele 

quer que elas façam para que as crianças 

possam ficar seguras e felizes 

Quem pode nos mostrar como é 

isto? 

Um dia, Say Lim veio correndo para sua sala 

de aula em lágrimas, agarrou a professora e 

pediu-lhe: "Não deixe eles fazerem isso! 

Não deixe que eles me mandem 

embora!"  

Quando a professora conseguiu finalmente 

acalmá-la para que ela pudesse explicar o 

que tinha acontecido, descobriu que os pais 

de Say Lim planejavam mandá-la para outro 

país para trabalhar. 

 

 

 

 

Entenda, no Camboja, onde vive Say Lim, 

muitos pais pobres sentem que não têm 

escolha senão mandar seus filhos para longe 

para ganhar dinheiro para sustentar sua 

família.  

Mas essas meninas e meninos são enviados 

para pessoas que só estão interessados em 

feri-los, não ajudá-los. Infelizmente, alguns 

dos líderes do país não querem admitir que 

isso é errado, porque o problema parece ser 

muito difícil e caro para ser solucionado. 

Mas há cristãos no Camboja que decidiram 

que Deus é o líder máximo em suas vidas, de 

modo que tentam tratar as crianças do jeito 

que Deus gostaria. E é por isso que, quando 

Say Lim chegou à sua professora naquele dia, 

a professora orou com ela para que Deus 

mudasse a mente de seus pais.  

E adivinhem? Funcionou! Os pais de Say Lim 

decidiram não mandá-la embora, e 

permitiram que ela fosse à igreja, o que não 

permitiam antes. 
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Como podemos colocar isto em 

prática? Algumas opções: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaías 9.7: Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim 

sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido 

com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do 

Senhor dos Exércitos fará isso. 

 

2. Olhe para a figura do rei. O que é um rei? O que fazem os 

reis? Em folhas grandes de papel, escreva como você acha 

que as crianças seriam tratadas em um país com um bom 

rei, e em um país com um mau rei, considerando-se cinco 

das coisas mais importantes que as crianças precisam: 

 

Necessidade Rei bom Rei mau 

Necessidade de comida   

Necessidade de 

aprender 

  

Necessidade de ser 

mantido seguro 

  

Necessidade de ter um 

lugar para chamar de lar 

  

Necessidade de ter suas 

opiniões e ideias ouvidas 

  

Graças a Deus que todos nós podemos optar por sermos 

"governados" pelo bom rei, Jesus, e receber todas as coisas 

boas que ele tem para nós. 

 

1. Muitos cristãos que escolheram Jesus como seu rei têm 

ajudado as crianças para que elas sejam tratadas de 

acordo com a vontade de Deus. Isso inclui os adultos que 

cuidam de você! 

 

Escreva uma carta para um dos líderes do seu grupo de 

estudo ou projeto, agradecendo-lhes pelo trabalho que 

eles têm feito pelas crianças. 
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„Dá-NOS HOJE O NOSSO PãO DE 

CADA DIA.‟ 
 

 

Por que orar por isto?  

Você sabe quando será a próxima vez que 

você vai comer? Você tem uma cama para 

dormir esta noite? Você tem água corrente 

limpa para tomar banho antes de ir para a 

cama? 

Se você pode dizer "sim" a todas estas 

perguntas, então você tem muito mais do que 

milhões de crianças no mundo agora. É isso 

mesmo, milhões!  

Quando você percebe isso, como se sente? 

Isso torna você mais grato por todas as coisas 

básicas como comida e bebida que você tem? 

É realmente bom lembrar o quanto Deus lhe 

deu, mas Jesus nos diz que precisamos fazer 

isso (lembrar) mais do que apenas uma vez 

ou outra. Nós devemos confiar em Deus 

todos os dias para as coisas que precisamos 

para esse dia, e agradecer cada vez que temos 

uma refeição ou vamos dormir em um lugar 

quente e seguro.  

 

 

 

 

O que isso tem a ver com crianças 

em risco? 

Já aconteceu, alguma vez, de você não ter o 

que precisava? Talvez seus pais não puderam 

comprar alimento algum um dia, ou você 

teve que dormir em algum lugar onde você 

sentiu frio ou medo? Ou se não, talvez você 

tenha lido uma história verdadeira sobre 

uma criança com quem isso aconteceu? 

É difícil entender por que Deus deixaria isso 

acontecer. Mas o versículo bíblico que 

acabamos de ler diz: “Dá-nos hoje o nosso 

pão de cada dia”. Jesus nos diz que não 

devemos pensar apenas no “eu, eu, eu “, mas 

em “nós, nós, nós”. Devemos cuidar uns dos 

outros. Talvez por isso pareça que Deus 

permita que as crianças sofram, ele está na 

verdade esperando para fazermos a nossa 

parte para ajudá-las. 

Quem pode nos mostrar como é 

isto? 

Sneha morava com a tia na Índia, porque 

seus pais morreram quando ela tinha apenas  

 

 

 

 

quatro anos. Mas a tia estava prestes a se 

casar e não tinha certeza de que seu novo 

marido e sua família concordariam em cuidar 

de Sneha. Se não, Sneha não teria lugar para 

morar, e provavelmente teria que pedir 

comida todos os dias. 

Mas, enquanto isso estava acontecendo, a tia 

de Sneha conheceu um grupo de cristãos que 

ora sobre como eles poderiam ajudar as 

crianças pobres que viviam na cidade deles. 

Eles levaram Sneha a um projeto onde ela 

agora vive, e onde ela recebe comida, um 

lugar para dormir, e uma chance de ir à 

escola todos os dias.  

Então Deus respondeu duas orações: A 

oração da tia de Sneha para que Sneha fosse 

devidamente cuidada, e a oração do grupo de 

cristãos que pedia a Deus para dar-lhes uma 

forma prática de ajudar as crianças em sua 

cidade. 

 

Provérbios 30.8 Não me dês nem pobreza nem riqueza; dá-me apenas o alimento necessário.  
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Como podemos colocar isto em 

prática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coloque as seguintes coisas em diferentes partes da sala, que 

representarão as diferentes necessidades das crianças: 

 - Um prato de comida (a necessidade de alimento) 

 - Alguns livros da escola (a necessidade de aprender) 

 - Uma miniatura ou desenho de um anjo (a necessidade de ser 

mantida segura) 

 - Uma miniatura ou desenho de uma casa (a necessidade de 

um lugar para chamar de lar) 

 - Um alto-falante ou microfone (a necessidade de ser ouvida) 

Visite cada parte da sala, e ore pelas crianças que não têm cada uma 

das coisas que esses itens representam. 

Dedique algum tempo para pensar sobre algo prático que você pode 

fazer para ajudar essas crianças a terem o que precisam. 

2. Mesmo que seja fácil nos esquecer disso, às vezes, Deus é 

o único que pode nos dar o que precisamos. Devemos 

agradecer a Deus a cada dia que Ele nos dá comida, 

bebida, um lugar seguro para dormir e as outras coisas 

que às vezes nos são concedidas. Você pode começar 

agora! 

3. Anote algumas das coisas que você pediu a Deus 

recentemente. Se você estiver em um grupo, cada um de 

vocês pode compartilhar algo que escreveu. Por qual tipo 

de coisa vocês oram?  

 

Provérbios 30.8 Não me dês nem pobreza nem riqueza; dá-me apenas o alimento necessário 
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PERDOA AS NOSSAS DíVIDAS, 

ASSIM COMO PERDOAMOS AOS 

NOSSOS DEVEDORES.” 

 

Por que orar por isto?  

Sabe aquela sensação de quando você ralou o 

joelho, e à medida que o machucado está 

começando a sarar, coça muito, então você 

não consegue resistir a coçá-lo e o 

machucado fica pior de novo? É algo assim 

que acontece quando nos recusamos a 

perdoar alguém por algo que eles fizeram de 

errado.  

 

Toda vez que lembramos do que nos fizeram 

(assim como a coceira nos lembra do 

machucado), ficamos com raiva de novo e 

acabamos nos sentindo pior do que antes. 

Mesmo que às vezes seja a coisa mais difícil 

de fazer, temos de estar prontos a perdoar a 

quem nos pede perdão. 

 

O que isso tem a ver com crianças 

em risco? 

Às vezes, os adultos podem fazer coisas que o 

aborrecem ou ofendem. Muitas vezes, 

mesmo que doa na hora, você acaba 

percebendo que eles estavam na verdade 

apenas fazendo o que era melhor para você.  

 

 

 

 

 

 

Mas às vezes, este não é o caso. Ninguém é 

perfeito, e às vezes os adultos fazem coisas 

erradas.  

 

Você pode não ter passado por isso, mas você 

pode ter ouvido falar de amigos ou crianças 

em outras partes do mundo que têm sido 

muito prejudicadas por adultos. Esses 

adultos podem ser as pessoas que estão mais 

próximas a você (ou da criança que você 

conhece) como os pais ou parentes próximos, 

ou podem ser líderes do país que não fizeram 

leis próprias para proteger as crianças.  

 

Não importa quem sejam essas pessoas, pode 

ser muito difícil perdoá-las, especialmente se 

elas não estão prontas para pedir desculpas. 

Mas se não estamos prontos a perdoar, então 

a dor vai se tornar como o machucado que 

não sarou totalmente. 

Quem pode nos mostrar como é 

isto? 

Harriet, de cinco anos, é de uma cidade no 

norte de Uganda e, infelizmente, seus pais  

 

 

 

 

morreram quando ela ainda era um bebê. Ela 

foi morar com sua tia, mas a tia não sabia 

como cuidar dela. Assim ela nunca tinha 

comida suficiente, e passou os primeiros 

anos de vida sentindo que ninguém a amava 

ou queria. 

Por acaso, um projeto cristão ouviu falar de 

Harriet, e começou a dar-lhe os cuidados que 

precisava. Mas não parou por aí. Em vez de 

separar Harriet e sua tia para sempre, eles 

decidiram conversar com sua tia e tentar 

explicar por que eles haviam afastado a 

Harriet dela. 

Quando a tia percebeu como ela tinha feito 

Harriet se sentir, pediu desculpas a Deus e a 

Harriet . Porque ela pediu perdão, Harriet 

está aprendendo a confiar em sua tia de 

novo, e a tia está tentando de verdade cuidar 

de Harriet de uma forma que mostre que ela 

realmente a ama. 
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Como podemos colocar isto em 

prática? Algumas opções: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miqueias 7.18-19: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? 

Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós; pisarás as nossas 

maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. 

1. Faça um desenho de uma situação pela qual você tenha passado, 

em que um adulto aborreceu você, ou lhe fez raiva. Então, pense 

muito cuidadosamente sobre esta pergunta: "Será que eles 

fizeram isso para me ferir, me ajudar, ou porque não tiveram 

escolha?". Aqui estão alguns exemplos de situações, com as 

possíveis respostas à pergunta: 

“Minha professora me deu uma bronca.” “Mas ela fez isso para 

me ajudar, pois mostrou-me que o que eu fiz era errado.” 

"Minha mãe não comprou para mim a bicicleta que eu pedi." 

“Mas ela não tinha escolha, porque a bicicleta era muito cara.” 

“Meu tio me bateu.” “Mesmo que ele estivesse tentando me 

mostrar que eu tinha feito algo errado, me bater não foi a 

maneira correta de fazê-lo, e eu preciso pedir a Deus que me 

ajude a perdoá-lo.” 

Converse em grupo sobre as coisas que você desenhou, para ver 

se os colegas têm uma resposta diferente para a pergunta. Se há 

pessoas no seu grupo que precisam perdoar alguém, ore por 

esses seus colegas. 

 

2. Espalhe um pouco de areia em um canto da sala. Pense se 

existem coisas sobre as quais você precisa pedir perdão a 

Deus, e escreva ou desenhe essas coisas na areia. Em 

seguida, leia o versículo bíblico da página anterior 

(Miqueias 7.18-19). Agora você pode apagar tudo o que 

você escreveu na areia para lembrá-lo de que Deus o 

perdoou completamente. 
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E NãO NOS DEIXES CAIR EM 

TENTAÇãO, MAS LIVRA-NOS DO 

MAL   

 

Por que orar por isto?  
Alguma vez seus amigos já tentaram convencer 

você a fazer algo que você sabia que era mau? 

Você fez o que eles queriam, ou você resistiu e 

explicou aos seus amigos por que você achava que 

estava errado? 

E você,  já tentou convencer os seus amigos a 

fazerem algo mau, porque você pensou que seria 

divertido, ou porque pareceu legal fazer algo que 

você sabia que não era permitido fazer? 

Pode ser muito tentador fazer coisas más. No 

início, pode ser divertido e às vezes até mesmo 

parecer que as pessoas irão respeitá-lo mais por 

causa disso. Mas Deus nos lembra que nos 

fazermos felizes não é o nosso objetivo número 

um. Nosso objetivo número um deve ser deixar 

Deus feliz, e ele é feliz quando resistimos à 

tentação de fazer coisas más e, em vez disso, 

fazemos coisas que o honram. 

O que isso tem a ver com crianças 

em risco?  
Imagine viver na rua.  A vida é difícil – você tem 

que pedir esmolas todos os dias para juntar 

dinheiro apenas suficiente para um pouco de  

 

 

 

 

comida. Passa frio, e os policiais estão sempre à 

procura de você, então você tem que encontrar 

um lugar diferente para dormir todas as noites. 

Mas há coisas boas também. Há amigos que 

cuidam de você. Você não tem quaisquer tarefas 

ou afazeres. Você pode ir onde quiser, contanto 

que a polícia não o veja. 

Agora imagine ser resgatado da rua. Você se 

encontra em uma boa casa quente, com uma 

cama e três refeições por dia. Mas você sente falta 

dos seus amigos das ruas. Você está cercado por 

pessoas que nem sempre entendem como se 

sente. E esperam que você ajude com as tarefas 

domésticas! Talvez você tenha passado por esta 

situação, ou algo parecido. Se você não tiver 

passado, pode imaginar como deve ser tentador 

para fugir, de volta para a rua, onde todos os seus 

amigos estão? Mesmo que você saiba que não é o 

melhor para você, não impede que você queira 

fazer isso. 

Esta tentação em si não é errada, mas as crianças 

que passam por momentos como este precisam 

da ajuda de Deus, e de pessoas que se preocupam 

com elas, para que a tentação não seja muito 

grande para elas. 

 

 

 

 

Quem pode nos mostrar como é 

isto? 
Manuel tem nove anos e vive em Assunção, 

capital do Paraguai. Sua mãe é pobre e tem sete 

outros filhos, de modo que ela nunca poderia 

cuidar do Manuel corretamente. Os irmãos e 

irmãs mais velhos de Manuel acharam muito 

difícil viver com a mãe, e decidiram sair de casa e 

viver nas ruas. Manuel ficou sozinho com a mãe, 

que, infelizmente, ignorou-o a maior parte do 

tempo, e ele se sentiu mais e mais abandonado. 

Não demorou para ele se juntar a seus irmãos e 

irmãs nas ruas. 

Depois de um tempo, Manuel foi encontrado por 

um abrigo para crianças de rua, onde ele vive 

agora. No começo foi difícil – todos na rua o 

conheciam, mas ali ele era um estranho, e sentia 

como se recomeçasse sua vida do zero. Muitas 

vezes ele pensou em fugir de volta para as ruas. 

Mas no abrigo ele encontrou o amor, 

compreensão e aceitação que ele nunca tinha 

experimentado antes, e estas coisas o fizeram 

mais forte o suficiente para resistir à tentação de 

voltar à vida nas uas. Agora ele está até 

começando a pensar em morar com sua mãe 

novamente. 

1 Coríntios 10.13: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não 

permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará 

um escape, para que o possam suportar. 

1 Coríntios 10:13 
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Como podemos colocar isto em 

prática? Algumas opções: 

  

1. Reúnam-se em duplas ou grupos de três, com seus amigos, 

seus irmãos ou seus pais. Falem uns aos outros sobre algumas 

coisas que vocês são tentados a fazer, mas que acham que 

não são coisas boas. Perguntem uns aos outros para orar a 

Deus pedindo que ele dê força para que vocês não façam 

essas coisas.  

Conversem também sobre algumas coisas práticas que 

poderiam ajudá-los. Por exemplo, você poderia convidar seus 

amigos a serem seus apoiadores em oração, de forma que 

sempre que você se sentir tentado você pode ligar para eles 

ou ir até eles e pedir para que orem até você não mais ser 

tentado. 

Orem para que outras crianças ao redor do mundo tenham 

também o apoio de seus amigos ou das pessoas que cuidam 

delas. 

 

2. Pense sobre algumas das coisas que você tem sido tentado a 

fazer, mesmo que saiba que são erradas. Em um grande 

pedaço de papel, escreva as palavras: 'Senhor, me ajudar a 

fazer a coisa certa quando sou tentado a ... “ Então, em 

muitos pedaços separados de papel, complete esta frase com 

as coisas que você acabou de falar. Você poderia escrever, por 

exemplo: “... dizer algo maldoso ao meu amigo”. 

Afixe a primeira folha de papel na parede, e espalhe os outros 

no chão. Em seguida, brinque de "orações musicais” - coloque 

uma música para tocar e comece a dançar e depois, quando a 

música parar, corra para o próximo pedaço de papel no chão. 

Faça a oração inteira em voz alta (Por exemplo: “Senhor, 

ajuda-me fazer a coisa certa quando for tentado a dizer coisas 

maldosas ao meu amigo”). Continue até que todas as orações 

que você escreveu sejam oradas em voz alta. 

1 Coríntios 10.13: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam 

tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. 
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