
IV- CORNÉLIO, O SOLDADO QUE ORAVA 

 

Texto base: Atos 10:1-28 (Líder leia o texto indicado várias vezes para que possa conta-lo com 

suas próprias palavras para as crianças). 

 

Hora da História: Na cidade de Cesaréria havia um homem chamado Cornélio, que era 

comandante do exército romano. Ele ajudava as pessoas pobres e sempre orava a Deus. Ele era 

um homem religioso, mas não conhecia Jesus nem sabia que Jesus tinha morrido por ele na 

cruz. Apesar de saber tão pouco sobre Deus, Cornélio acreditava na bondade de Deus e por 

isso, sempre orava. 

Um dia, enquanto orava, ele viu um anjo que lhe falou: “Cornélio, mande uns homens 

na cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele vai te dizer o que você 

deve fazer para ser salvo”. Cornélio imediatamente fez o que o anjo disse.  

Ele estava muito empolgado e resolveu chamar todos os seus familiares, amigos e 

vizinhos para ouvirem o que Pedro tinha a dizer. A casa de Cornélio ficou cheia de pessoas 

reunidas aguardando a chegada de Pedro. Era a célula de Cornélio. Você há gosta de ir na 

célula? 

Quando Pedro chegou viu a casa cheia de pessoas e ficou sabendo o que anjo tinha 

falado para Cornélio.  

Pedro então começou a falar sobre como Deus amava todas aquelas pessoas a tal ponto 

que enviou Jesus para morrer por elas na cruz. Explicou que Jesus morreu, mas ressuscitou no 

terceiro dia. Enquanto Pedro falava as pessoas entendiam o grande amor de Deus. 

Compreendiam o sacrifício de Jesus. E, de repente, o Espírito Santo caiu sobre elas! Todos 

começaram a orar no Espírito. Até Pedro ficou surpreso com aquilo e mandou que todos fossem 

batizados em nome do Senhor Jesus. 

 

Para Memorizar: “E tudo o que pedirem na oração, crendo, receberão. ” (Mateus 21:22) 

 

Verdade Bíblica: Deus sempre responde as orações feitas com fé. 

 

Aplicação Prática: Pelo que você gostaria de orar hoje? 

 

Atividade com Aprendizado Bíblico: O líder deve colocar obstáculos pela sala, após isso, 

deve pedir as crianças que caminhem pela sala sem a venda, para tentar decorar o caminho e 

gravar o local em que se encontram, após isso serão colocadas as vendas, e então o ela esperará 

um sinal para que repita o trajeto antes feito sem vendas.  O líder irá retirar os obstáculos sem 

que ela perceba, e então pedirá que ela ande. Ele fará isso com todos do grupo juntos, depois 

de um tempo ele irá então pedir que eles tirem as vendas e eles poderão observar que não há 

mais obstáculos.  O líder deve ressaltar que apesar de todas as dificuldades Cristo estará sempre 

ao nosso lado através da fé, e que quando oramos todos os obstáculos deixam de existir. Líder, 

ressalte sempre o poder da oração de fé.  
 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE IV 

CORNÉLIO, O SOLDADO QUE ORAVA 

 

 

 

 

Nome: ______________________________________________________ data: ___/___/____. 


