
Evangelização infantil Maternal e Jardim 

Tema do mês de Agosto: Condições para Orar.  

O objetivo deste tema é ensinar aos evangelizados que quando formos Orar a Deus deve-
mos procurar está em paz, não está brigado com papai, mamãe ou algum amiguinho. As-
sim nós iremos nos sentir bem melhor quando estivermos em harmonia para falarmos 
com Deus. Ensinar aos evangelizados com isso que Orar a Deus não há lugar ou hora, 
pois Deus está em todo lugar e nós escuta a qualquer momento.  

Atividades:  
*Iremos rever as aulas antigas onde há passagens mais relevantes sobre a importância da 
prece.  
* O evangelizadores irar levar revistas, livros, gravuras que representam pessoas orando, 

pode ser de todas as religiões.  
* Pedir para as crianças observarem as fotos e falar o que elas representam.  
* Explicar de uma forma pedagoga para as crianças que a oração é uma forma pelas 

qual as pessoas que estão nas religiões têm para se comunicar com Deus. 
*  Que para conversar com Deus devemos nos colocar em posição de respeito e silêncio.  
* Explicar para os evangelizados que até Jesus quando iria Orar ele também ficava em 

silêncio para assim poder melhor conversar com Deus.  

Atividades 2: Para que as crianças melhor entenda a importância da Oração e em que 
condições devemos está, dividir o grupo em 2. Para as mais pequenas dar desenhos repre-
sentando alguém orando para elas pintaram. E explicar que quando não oramos ficamos 
igual aquele desenho sem cor e sem vida. Mais quando oramos tudo fica mais alegre e 
ficamos mais felizes. Igual as cores do desenhos que elas irão pintar.  

Para os evangelizados maiores contar uma história onde eles irão dizer o que eles acham 
dela e o que ela quer nos ensinar.  

História  

Paulo e João eram dois garotos que freqüentavam a Escola de evangelização todos os 
domingos. Num certo domingo, a propósito de uma brincadeira mal entendida, os dois 
amigos brigaram, antes de iniciar a aula. A evangelizadora, sem entender saber o que 
aconteceu, pede que João faça a prece inicial da aula.  

Perguntar aos evangelizados:  
Vocês acham que João estaria em condições íntimas para poder fazer uma oração ? Por 
que? 

O que deveriam João fazer para ficar em condições de Orar?  

Fonte: Federação Espirita do Rio Grande do Sul. Departamento de Infancia e juventude. 


