
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

III- Discípulos de Jesus  

 

JESUS ENSINA OS DISCÍPULOS A ORAR 

 

Versículo para memorizar: “... Senhor, ensina-nos a orar” (Lucas 11:1) 

 

Texto base: “Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um de seus 

discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar...” (Lucas 11:1-4 e Mateus 6.9-13). 

 

 Orar é falar, conversar com Deus. Você e eu podemos dizer a Deus quão grande 

Ele é. Podemos pedir que Ele nos perdoe quando erramos e agradecer por tudo que faz 

por nós e por outros. É possível conversar com Ele sobre as coisas tristes ou alegres. 

Podemos pedir que satisfaça as nossas necessidades. O Senhor Jesus orava sempre e 

costumava falar sobre a oração. Um dia, os discípulos quiseram aprender a orar. Jesus 

então deu a eles um modelo de oração para ajudá-los a aprender. 

 

MODELO DE ORAÇÃO: E lá do alto da montanha Ele ensinou uma oração linda. 

"Vocês devem falar com Deus assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o 

teu nome. Que o teu Reino venha a nós. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão 

nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós 

perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo 

mal pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém! ” 

 

Verdade Bíblica:  

1) Toda oração deve ser feita a pai em nome de JESUS; 

2) ORAR não é uma repetição. 

Aplicações  Prática: Jesus tinha o habito de orar sempre; nos também devemos buscar 

essa habito diário usando o pai nosso como um modelo.  

 

Brinque com Atividades de Aprendizado Bíblico: Vamos orar então? (Amado 

professor você deverá explicar cada passo da oração do pai nosso aos alunos de maneira 

que eles entendam que ela não é uma repetição).  ORE com eles... 

 

Devemos orar sempre por nós e pelos outros (amado professor ensine a criança orar 

usando os cinco dedinhos.) Modelo: anexo – mão  

 

 

 

 



JESUS ENSINA OS DISCÍPULOS A ORAR. 

 

 

 

 

 

 

Nome:_______________________________________________Data     /     /    . 


