
 
CRISTO: NOSSA PÁSCOA  

       

Crianças - 21 DIAS DE ORAÇÃO  

Nossas crianças são parte da PIBJC e devem participar ativamente da nossa campanha de oração. 
Pais irão ajudar seus filhos em seu quarto de escuta em algum momento do dia, lendo com eles o 

versículo e fazendo a oração. 

Explique para elas sobre a campanha de oração da PIBJC. E que, por 21 dias todas as crianças e 
juniores, junto com a igreja, farão orações  a Deus, pedindo juntos, pelas mesmas coisas.  

  

SEMANA 2  |  ELE VEIO... CREIA! 

 

ABERTURA DA SEMANA: DIA 12/04 | CULTO DAS 17h30  

__________________________________________________________________________________________ 

Dia 8: “Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! Texto base: João 1.29  

Oração: Deus, gere confiança em ti em meu coração, da minha família, dos meus amigos. Ajude-me a 
descansar em Suas promessas, pois eu sei que você é fiel para cumpri-las.  

__________________________________________________________________________________________ 

Dia 9: “O Reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas-novas!”  Marcos 1.14 

Oração: “Deus, quero conhecer a ti cada dia mais. Quero te obedecer e cumprir todos os seus planos para 
minha vida e quero testemunhar de ti para meus amigos. 

__________________________________________________________________________________________ 

Dia 10: “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna. João 3.16   

Oração:  Obrigada Deus por ter enviado Jesus para me salvar, para morrer em meu lugar e me dar a vida 
eterna! Eu te adoro Deus” 

__________________________________________________________________________________________ 

Dia 11: “Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. 
João 5.24   

Oração:  Jesus, obrigada porque você me traz vida e me deu a vida eterna! Salve amigos e família que ainda não 
te conhecem! 

 __________________________________________________________________________________________      

Dia 12: "Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças .... O 
castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.  Isaías 53.3-5  

Oração: Jesus, te louvor por ter sofrido em meu lugar para que eu possa hoje ter paz, alegria e esperança.                

__________________________________________________________________________________________ 

Dia 13: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3.23-26  

Oração:  Jesus, ajuda-me a falar de Jesus para meus amigos que não te conhecem. Obrigada por me escolher e 
por me amar 

__________________________________________________________________________________________ 

Dia 14: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou 
dentre os mortos, será salvo. Romanos 10.9-10  

Oração: Deus, eu creio em Jesus, como meu Senhor e Salvador. Creio que Ele veio ao mundo para morrer por 
mim! Te louvo Jesus por isso!!! 

 


