
 
 

AS CHAVES CERTAS. 

 

 

OBJETIVO: Se a chave certa abre a porta da nossa casa, o arrependimento, a 

oração e o louvor destrancam tesouros de Deus para mim. 

 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre 

a sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 

canções, aplausos. (aproveite para incentivá-los a trazerem visitantes). 

 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

 

LOUVOR: Quero conhecer JESUS. 

 

 
 

QUEBRA GELO:  

Leve uma caixa que tenha chave. 

Diga para as crianças que você tem um presente especial para elas dentro da 

caixa, mas que você esqueceu qual é a chave que abre a caixa. Mostre um molho 

cheio de chave, tente abrir com as chaves e aí você diz que sem a chave certa 

você não poderá dar o presente para elas. 

Moral: Assim como para abrir a caixa à gente precisa da chave certa e 

assim teremos o presente, assim também é o nosso coração, ele tem a 

chave certa para receber o presente de Deus essas chave são a oração, o 

arrependimento e adoração através dos louvores. São dessas chaves que 

vamos falar hoje! 

 

        Nesse mês nossa igreja está trabalhando com o tema porta aberta, já 

aprendemos que a porta, esse caminho é Jesus, só há um meio de chegar a 

DEUS e essa porta é Jesus, como vimos na carta passada, mas toda porta tem 

uma chave não é verdade? 

            E Hoje vamos falar sobre algumas chaves que podem destrancar 

tesouros de Deus para nós.  

           Você já viu uma brincadeira que você ganha um molho de chaves e tem 

alguns segundos pra abrir a porta com a chave correta? 

            Que adrenalina, né? (Pulei na cadeira aqui só de imaginar, eu toparia, e 

você?). 

             E nessa carta vamos aprender sobre algumas  chaves que destrancam 

tesouros de Deus pra nós. 

 

 

1-  A CHAVE DA ADORAÇÃO. 

 

            Você sabe o que é ADORAR? 

           Adorar significa se render, se entregar de coração. Vamos falar sobre 

uma pessoa que  achou a chave certa, através da adoração a Deus. 

           Sabe quemmmmmmmm?    Davi! 

           A bíblia fala de um menino chamado Davi, diz que ele cuidava das 

ovelhas de seu pai e enquanto ele guiava as ovelhas, ele tocava harpa e louvava 

a Deus. 

           Um dia ele se tornou rei de Israel,mas ele não esqueceu como adorar a 

Deus, você já leu o livro de Salmos? 

A maioria são cânticos escritos por Davi. 

Voe acha que como rei, ele era uma pessoa ocupada? Claro que sim, mas ele 

sempre tinha um tempo para adorar a Deus, hoje quero te convidar a adorar a 

Deus através dos louvores, elogiar Deus, falar palavras de carinho para ele, e 

dizer pra ele o quanto você o ama e é feliz por tê-lo como pai e Senhor de 

nossas vidas. 

 

2- A CHAVE DA ORAÇÃO. 

 

     Colossenses 4:2 (Perseverai em oração velando nela com ações de graças). 

       É muito bom ter amigos né? 

       Jesus escolheu 12 para ser seus companheiros (amigos) para ensinar e 

disse que eles fariam obras maiores que as dele. 

       Nossa, parece difícil né? 

       Mas Jesus mesmo contou pra eles o segredo, a Oração. 

       O filho não faz nada sozinho (João 5:19), ele só faz aquilo que o pai ensina, 

não é verdade? 

       Jesus orava todos os dias, só assim ele poderia saber o que o pai queria 

que ele fizesse aqui na terra. 
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      Hoje também temos a mesma necessidade de ouvir o pai e saber como 

podemos ser cooperadores dele aqui na terra, e sabe crianças vejo ainda hoje 

algumas crianças com vergonha dizendo que não sabe como orar. 

     E quero deixar umas dicas interessantes, comece contando como foi seu 

dia, abrindo seu coração se está triste, feliz, preocupado, não se preocupe com 

a oração certa ou perfeita, pois o espírito santo ele molda nossas orações, 

conserta tudinho e leva pra Deus, se preocupe em ser muito sincero, não 

precisa ser longa e nem demorada, as primeiras orações são pequeninas mesmo, 

mas quanto mais a gente vai conversando com Deus as palavras vão fluindo 

dentro de nós e vamos transformando as palavras em orações. 

Se você se alimentou hoje, está vestido, está agasalhado já tem motivos para 

agradecer a Deus né? 

        Você pode orar pelas crianças que não tem, pelas crianças enfermas, pelas 

crianças que vivem em área de risco, pelas crianças que moram em Países que 

constantemente estão em guerra, vamos começar a praticar hoje mesmo? 

 

         3-CHAVE DO ARREPENDIMENTO. 

 

        Já ouviu falar de Jacó? 

       Jacó teve uma história de arrependimento e teve seu nome e sua vida 

transformada por Deus. 

Jacó enganou seu pai, e roubou a primogenitura os direitos de filho mais velho 

do seu irmão Esaú. 

      Jacó significa enganador, e quando ele teve um encontro com Deus e 

realmente se arrependeu de coração Deus mudou seu nome para Israel que 

significa (homem que luta com Deus), ele recebeu perdão pelos seus pecados, 

se reconciliou com seu irmão e pode viver em paz, porque ele vivia como 

fugitivo, fora que se a gente peca o inimigo ele gosta de nos acusar. 

      Mas a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança 

misericórdia (Prov. 28:13), como é isso? 

Vou me arrepender, pedir perdão a Deus e não vou fazer de novo.   

     E se pecarmos, precisa ser por acidente, sem querer, precisamos correr 

logo pra Deus, nós temos Jesus como advogado diante de Deus para nos 

defender, olha que especial. (1º João 2:1) 

            

CONCLUSÃO: 

Hoje vimos sobre algumas chaves que destrancam tesouros de Deus pra nós, 

porém o mais importante é saber quais as chaves que abrem a porta do coração 

de Deus.      

         Aprendemos que somos nós que temos abrir o nosso coração, Deus 

aguarda animado para conversar com a gente, lembre- se um coração 

quebrantado e contrito o Senhor não despreza. 

Então chegue diante dele com Louvores, com palavras de elogios como Davi, 

arrependidos como Jacó e ele te revelará muitos segredos. 

 
                  

Por: Juliana Soares. 

 

VAMOS ORAR? Deus obrigado por todas essas chaves que o Senhor nos 

deu, desejo usar cada uma delas, espírito santo peço que me ajude, em 

nome de Jesus. Amém! 

 
Você já entregou sua vida pra Jesus? 

Você deseja decidir hoje obedecer a palavra de Deus sempre? 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de 

agradecer pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com 

um coração grato. Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus 

pra tudo e como é bom estar nessa dependência. Deus tudo pode! 

 

AVISOS: Culto kids – Domingo às 17h e 19h (leve seus amiguinhos) 
 

 

                                    HORA DO LANCHE 

 
ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. e não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 

 

                    HORA DAS ATIVIDADES! 

 



1-Vamos decorar a harpa, enquanto escolhemos uma canção de 

adoração a Deus. 

 

 

    2-Vamos colorir? 

 

 

 

   


