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Mensageiro 
das Crianças

Encarte do Mensageiro Luterano de abril de 2019

Seguimos e compartilhamos os 
ensinamentos dos apóstolos
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Você já reparou que as pessoas têm diferentes costumes e hábitos?
Havia um menino que tinha o costume de chupar o dedo. Já a amiga dele 

tinha o costume de roer as unhas quando estava nervosa. O pai dessa mesma 
menina tem o costume de assobiar. Ele vive assobiando! Já a 
vizinha deles tem o hábito de fazer exercícios físicos. Todos eles 
têm o hábito de mexer no celular. Às vezes, eles mexem no ce-
lular mesmo sem perceber. 

Eles fazem isso porque virou um costume, virou um hábito

Neste Mensageiro das Crianças e nos próximos ao longo deste ano, vamos 
falar sobre um assunto bem importante. Sobre o que será?

Para descobrir que assunto é esse, faça as continhas e substitua 
o resultado da conta por uma letra, completando os espaços abaixo:

 

JESUS OROU E ENSINOU A ORAR
(Lucas 11.1-8)
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Faça dois desenhos nos espaços abaixo. 
No espaço à esquerda faça um desenho identificando os personagens da história que aca-

bamos de contar, de acordo com seus costumes. No espaço da direita, desenhe a si mesmo. O 
desenho deve identificar um costume seu.

Assim como você e seus amigos têm costumes e hábitos especiais, Jesus, o nosso Senhor, 
também tinha alguns costumes. Na sequência temos dois desenhos que mostram dois cos-
tumes de Jesus. Observe as imagens e depois deixe-as bem coloridas!

JESUS TINHA 
O COSTUME 
DE AJUDAR OS 
OUTROS

Jesus realmente tinha o costume de orar. Ele orava com muita 
frequência, especialmente quando ia acontecer algo importante. Ele 
orou antes de escolher os discípulos. Ele orou antes da transfigura-
ção. Ele orou antes e depois da multiplicação dos pães e peixes. Ele 
orou com seus discípulos na Santa Ceia e orou intensamente antes 
de ser morto e pendurado em uma cruz.

Os discípulos notaram que Jesus orava bastante. Por isso, certa 
vez eles pediram: “Nos ensine a orar!” Então Jesus ensinou-lhes uma 
oração chamada PAI-NOSSO. Essa é a oração mais importante, por-
que foi Jesus quem a ensinou!

JESUS TINHA 
O COSTUME 
DE ORAR

ML encarte abr19.indd   8 22/03/2019   16:38:11



LI
ÇÃ

O
: 2

6
T

EM
A:

 J
ES

US
 C

UR
A 

UM
 P

AR
AL

ÍT
IC

O

Faça dois desenhos nos espaços abaixo. 
No espaço à esquerda faça um desenho identificando os personagens da história que aca-

bamos de contar, de acordo com seus costumes. No espaço da direita, desenhe a si mesmo. O 
desenho deve identificar um costume seu.

Assim como você e seus amigos têm costumes e hábitos especiais, Jesus, o nosso Senhor, 
também tinha alguns costumes. Na sequência temos dois desenhos que mostram dois cos-
tumes de Jesus. Observe as imagens e depois deixe-as bem coloridas!

JESUS TINHA 
O COSTUME 
DE AJUDAR OS 
OUTROS

Jesus realmente tinha o costume de orar. Ele orava com muita 
frequência, especialmente quando ia acontecer algo importante. Ele 
orou antes de escolher os discípulos. Ele orou antes da transfigura-
ção. Ele orou antes e depois da multiplicação dos pães e peixes. Ele 
orou com seus discípulos na Santa Ceia e orou intensamente antes 
de ser morto e pendurado em uma cruz.

Os discípulos notaram que Jesus orava bastante. Por isso, certa 
vez eles pediram: “Nos ensine a orar!” Então Jesus ensinou-lhes uma 
oração chamada PAI-NOSSO. Essa é a oração mais importante, por-
que foi Jesus quem a ensinou!

JESUS TINHA 
O COSTUME 
DE ORAR

ML encarte abr19.indd   9 22/03/2019   16:38:12



1 – Invocação (o jeito 
que começamos a oração)

2 – Agradecimentos

3 – Pedidos

4 – Em nome de Jesus

5 – Amém

1 – INVOCAÇÃO: É o jeito que começa-
mos a oração, chamando a Deus, como por 
exemplo: “Bondoso Deus”, ou “Querido Deus 
e Pai”, etc.

2 – AGRADECIMENTOS: É bem legal, logo 
no início, demonstrar a Deus a nossa gratidão, 
mencionando várias coisas.

3 – PEDIDOS: É quando manifestamos a 
Deus os nossos desejos, pedindo bênçãos ma-
teriais e espirituais.

4 – EM NOME DE JESUS: Nosso Senhor e 
Salvador Jesus é o intermediário; é em nome 
dele que temos acesso a Deus, o Pai. 

5 – AMÉM: Jesus nos ensinou a concluir a 
oração com a palavra “AMÉM”, que significa: 

“SIM, ASSIM SEJA!”. Esta é uma palavra que 
mostra confiança e certeza de que Deus nos 
ouve e nos atende.

Muito bem! Como falamos, existem vários 
costumes e hábitos. Destacamos também que 
um costume da maioria das pessoas hoje em 
dia é mexer em celulares. Entre muitas coisas, 
o celular serve para enviar mensagens e fazer 
ligações, assim como a oração. Nosso convite 
é que você, por meio da oração, possa man-
dar suas mensagens a Deus e ligar diretamente 
para ele, desenvolvendo assim o hábito da ora-
ção, certos de que Deus nos ama e está pronto 
a nos cuidar e nos abençoar. 

Mas além de orar a oração que Jesus ensinou, você pode orar com as suas próprias palavras. 
E o que você pode dizer?
Vamos pensar na oração dividida em cinco partes. Vamos imaginar os cinco dedos da mão, 

relacionando-os às cinco partes da oração.
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