
PETIÇÃOPETIÇÃO

Base  Bíblica:  Base  Bíblica:  Êxodo  16.1-21;  2Reis  4.42-44;  Mateus  6.25-26,33;  7.7-  8;Êxodo  16.1-21;  2Reis  4.42-44;  Mateus  6.25-26,33;  7.7-  8;

1Tessalonicenses 5.17 1Tessalonicenses 5.17 

Objetivo:  Objetivo:  A criança aprenderá que Deus cuida dela e que, quando orar, deverá pedir aA criança aprenderá que Deus cuida dela e que, quando orar, deverá pedir a

Ele o pão diário, mostrando sua total dependênciaEle o pão diário, mostrando sua total dependência

Conhecendo melhor o assunto: Conhecendo melhor o assunto:   “O pão nosso de cada dia dá-nos hoje” (Mt 6.11). “O pão nosso de cada dia dá-nos hoje” (Mt 6.11). 

Como já vimos emComo já vimos em Mateus 6.9-10 Mateus 6.9-10, na oração do Pai Nosso (também conhecida, na oração do Pai Nosso (também conhecida

como oração dominical), Jesus queria ensinar aos discípulos e também a nós que ao orar,como oração dominical), Jesus queria ensinar aos discípulos e também a nós que ao orar,

primeiramente deve-se priorizar a pessoa de Deus em relação à Sua glória, a Seu nome,primeiramente deve-se priorizar a pessoa de Deus em relação à Sua glória, a Seu nome,

a Seu governo e à Sua vontade. a Seu governo e à Sua vontade. 

Desde o início de Sua oração Jesus tem mostrado que Deus é santo, poderoso,Desde o início de Sua oração Jesus tem mostrado que Deus é santo, poderoso,

amoroso e pessoal,  que criou tudo e Se preocupa com a Sua criação. Depois de teramoroso e pessoal,  que criou tudo e Se preocupa com a Sua criação. Depois de ter

ensinado  isso,  Jesus  parte  para  o  ensino  da  segunda  fase,  que  é  voltada  para  asensinado  isso,  Jesus  parte  para  o  ensino  da  segunda  fase,  que  é  voltada  para  as

necessidades dos discípulos e que são nossas também. necessidades dos discípulos e que são nossas também. 

Nessa fase final da oração, Ele faz três pedidos, usando as seguintes expressões:Nessa fase final da oração, Ele faz três pedidos, usando as seguintes expressões:

“Dá-nos...,  perdoa-nos...,  livra-nos...”“Dá-nos...,  perdoa-nos...,  livra-nos...” .  Esta  oração  não  foi  feita  com  o  propósito  de.  Esta  oração  não  foi  feita  com  o  propósito  de

informar sobre coisas desconhecidas a Deus, visto que o próprio Jesus disse: "..informar sobre coisas desconhecidas a Deus, visto que o próprio Jesus disse: ".. . o vosso. o vosso

Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lho peçais." (Mt 6.8)Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lho peçais." (Mt 6.8)   

Tampouco para lembrá-Lo do Seu dever ou apressá-Lo em cumprir o pedido feito,Tampouco para lembrá-Lo do Seu dever ou apressá-Lo em cumprir o pedido feito,

mas sim para levar os filhos de Deus a exercitar a fé nas promessas do Pai,  buscarmas sim para levar os filhos de Deus a exercitar a fé nas promessas do Pai,  buscar

refrigério para suas ansiedades, declarando total dependência, esperança e expectativarefrigério para suas ansiedades, declarando total dependência, esperança e expectativa

no Senhor. no Senhor. 

Certamente, o pedido feito: Certamente, o pedido feito: “o pão nosso de cada dia dá-nos hoje” “o pão nosso de cada dia dá-nos hoje” — não é para se— não é para se

cruzar  os  braços,  ficar  sem trabalhar  e  esperar  que Deus mande o alimento  de quecruzar  os  braços,  ficar  sem trabalhar  e  esperar  que Deus mande o alimento  de que

precisamos. Pelo contrário, o que o Mestre estava ensinando é que tanto os discípulos,precisamos. Pelo contrário, o que o Mestre estava ensinando é que tanto os discípulos,

naquela época,  quanto nós,  hoje,  devemos ter  inteira consciência da dependência denaquela época,  quanto nós,  hoje,  devemos ter  inteira consciência da dependência de

Deus, que usa recursos humanos para cumprir Seus propósitos. Essa dependência deveDeus, que usa recursos humanos para cumprir Seus propósitos. Essa dependência deve

ser vivenciada dia a dia. ser vivenciada dia a dia. 

Na  Bíblia  encontramos,  em  vários  momentos,  Deus  cuidando  e  suprindo  asNa  Bíblia  encontramos,  em  vários  momentos,  Deus  cuidando  e  suprindo  as

necessidades  de  Seus  amados,  provando  todas  as  vezes  que  Ele  é  o  Deus  danecessidades  de  Seus  amados,  provando  todas  as  vezes  que  Ele  é  o  Deus  da

providência. Destacamos alguns desses maravilhosos momentos que têm muito a nosprovidência. Destacamos alguns desses maravilhosos momentos que têm muito a nos

ensinar. — Quando o povo de Deus estava no deserto e teve fome, Deus providenciou oensinar. — Quando o povo de Deus estava no deserto e teve fome, Deus providenciou o

maná (Êx 16.1-10). — Quando providenciou corvos para levar pão e carne a Elias (1Rsmaná (Êx 16.1-10). — Quando providenciou corvos para levar pão e carne a Elias (1Rs

17.1-7). — Quando não deixou que faltasse o azeite e a farinha para a viúva de Sarepta17.1-7). — Quando não deixou que faltasse o azeite e a farinha para a viúva de Sarepta

(1Rs 17.8-24). — Quando vinte pães satisfizeram a cem homens (2Rs 4.42-44). — (1Rs 17.8-24). — Quando vinte pães satisfizeram a cem homens (2Rs 4.42-44). — 

Quando por duas vezes alimentou uma multidão (Mt 14.13-21 e 15.32-39). Quando por duas vezes alimentou uma multidão (Mt 14.13-21 e 15.32-39). 

Poderíamos destacar outras ocasiões em que Deus deu alimento a Seus filhos ePoderíamos destacar outras ocasiões em que Deus deu alimento a Seus filhos e

fez muito mais. O que não se pode esquecer é que Deus sabe do que necessitamosfez muito mais. O que não se pode esquecer é que Deus sabe do que necessitamos

“quanto ao que haveis de comer... quanto ao que haveis de vestir” (Mt. 6.25“quanto ao que haveis de comer... quanto ao que haveis de vestir” (Mt. 6.25). ). 

Por  isso,  devemos pedir  que supra as nossas necessidades demonstrando tãoPor isso,  devemos pedir  que supra as nossas necessidades demonstrando tão

somente que confiamos e dependemos Dele, dia após dia. somente que confiamos e dependemos Dele, dia após dia. 



Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia:  Mateus 6.25-26  Mateus 6.25-26

 Hoje, vou contar um pouco da história de um homem chamado George Muller, que Hoje, vou contar um pouco da história de um homem chamado George Muller, que

cria em Jesus como Salvador e dedicou sua vida a Ele. Isso aconteceu muitos anos atrás,cria em Jesus como Salvador e dedicou sua vida a Ele. Isso aconteceu muitos anos atrás,

num país bem longe daqui. George Muller obedecia a Deus, estudava a Bíblia e oravanum país bem longe daqui. George Muller obedecia a Deus, estudava a Bíblia e orava

para aprender a fazer a vontade do Senhor em cada dia da sua vida. para aprender a fazer a vontade do Senhor em cada dia da sua vida. 

Você também estuda a Bíblia e ora, fala com Deus cada dia, e aprende a fazer oVocê também estuda a Bíblia e ora, fala com Deus cada dia, e aprende a fazer o

que agrada ao Senhor? que agrada ao Senhor? 

Quando andava pela cidade, George via crianças morando nas ruas, porque nãoQuando andava pela cidade, George via crianças morando nas ruas, porque não

tinham um lar nem quem cuidasse delas. Algumas não tinham família, porque os paistinham um lar nem quem cuidasse delas. Algumas não tinham família, porque os pais

haviam morrido, mas outras os pais nem se importavam com elas. George sabia quehaviam morrido, mas outras os pais nem se importavam com elas. George sabia que

Deus Se importava com cada uma daquelas crianças, porque está escrito na Bíblia queDeus Se importava com cada uma daquelas crianças, porque está escrito na Bíblia que

cada pessoa, criança ou adulto, vale muito para Deus. cada pessoa, criança ou adulto, vale muito para Deus. 

Leia Mateus 6.25-26.1 Leia Mateus 6.25-26.1 

Saiba que Deus Se importa com você também, pois Ele deu o Seu próprio FilhoSaiba que Deus Se importa com você também, pois Ele deu o Seu próprio Filho

para salvá-lo dos seus pecados e dar-lhe a vida eterna. (Jo 3.16) George se preocupavapara salvá-lo dos seus pecados e dar-lhe a vida eterna. (Jo 3.16) George se preocupava

com as crianças abandonadas. Um dia, entendeu que Deus queria que ele cuidasse dascom as crianças abandonadas. Um dia, entendeu que Deus queria que ele cuidasse das

crianças e continuasse a orar por elas. Então, levou uma, duas, cinco, dez crianças paracrianças e continuasse a orar por elas. Então, levou uma, duas, cinco, dez crianças para

sua casa. Logo havia muitas crianças morando com ele, que precisou arranjar um lugarsua casa. Logo havia muitas crianças morando com ele, que precisou arranjar um lugar

maior e pessoas para ajudá-lo a dar um lar para elas. Eram tantas crianças morando alimaior e pessoas para ajudá-lo a dar um lar para elas. Eram tantas crianças morando ali

que chamaram o lar de orfanato! que chamaram o lar de orfanato! 

 Não era fácil  ter comida, roupa, calçado, agasalho, escola e tudo mais que as Não era fácil  ter comida, roupa, calçado, agasalho, escola e tudo mais que as

crianças precisavam para cada dia, mas George Muller confiava que Deus é fiel e cumprecrianças precisavam para cada dia, mas George Muller confiava que Deus é fiel e cumpre

o que está escrito na Sua Palavra. Certa vez, seus ajudantes avisaram que não tinhamo que está escrito na Sua Palavra. Certa vez, seus ajudantes avisaram que não tinham

pão para o café das crianças no dia seguinte. Imediatamente, George foi orar pedindo apão para o café das crianças no dia seguinte. Imediatamente, George foi orar pedindo a

Deus o pão para o café. Sabem por que ele orou pedindo o pão? George Muller conheciaDeus o pão para o café. Sabem por que ele orou pedindo o pão? George Muller conhecia

muito  bem  a  oração  que  Jesus  ensinou,  muito  bem  a  oração  que  Jesus  ensinou,  a  oração  do  Pai-Nosso  a  oração  do  Pai-Nosso  que  estamosque  estamos

aprendendo. aprendendo. 

Jesus ensinou que devemos pedir o alimento que precisamos para cada dia, “Jesus ensinou que devemos pedir o alimento que precisamos para cada dia, “oo

pão nosso de cada dia  dá-nos hoje”  (Mt  6.11).pão nosso de cada dia  dá-nos hoje”  (Mt  6.11).  Na manhã seguinte,  as  pessoas que Na manhã seguinte,  as  pessoas que

trabalhavam ali ficaram preocupadas quando viram o senhor George trazendo as criançastrabalhavam ali ficaram preocupadas quando viram o senhor George trazendo as crianças

para tomar o café. Com todos sentados ao redor da mesa, como fazia antes de cadapara tomar o café. Com todos sentados ao redor da mesa, como fazia antes de cada

refeição, George Muller agradeceu a Deus pelo pão. refeição, George Muller agradeceu a Deus pelo pão. 

Você também ora agradecendo a Deus pelo que tem para comer de manhã, no almoço,Você também ora agradecendo a Deus pelo que tem para comer de manhã, no almoço,

pelo lanche, o sorvete, o chocolate, ou qualquer outro alimento? pelo lanche, o sorvete, o chocolate, ou qualquer outro alimento? 

Quando George terminou a oração, todos olhavam para ele sem saber o que ia acontecer.Quando George terminou a oração, todos olhavam para ele sem saber o que ia acontecer.

Naquele momento, ouviram uma forte batida na porta da casa. A pessoa que foi abrir aNaquele momento, ouviram uma forte batida na porta da casa. A pessoa que foi abrir a

porta levou o maior susto. porta levou o maior susto. 

Vocês imaginam quem era? Era um padeiro da cidade que estava ali com um cestoVocês imaginam quem era? Era um padeiro da cidade que estava ali com um cesto

cheio de pães. Ele foi dizendo que teve um problema na padaria, e não sabia o que fazercheio de pães. Ele foi dizendo que teve um problema na padaria, e não sabia o que fazer

com tantos pães. Então, decidiu levá-los para as crianças do senhor George. Naquelacom tantos pães. Então, decidiu levá-los para as crianças do senhor George. Naquela

hora, todas as pessoas entenderam a atitude de fé de George Muller. Primeiro ele orouhora, todas as pessoas entenderam a atitude de fé de George Muller. Primeiro ele orou

pedindo “o pão de cada dia”,  confiando na bondade e no amor que Deus tem pelaspedindo “o pão de cada dia”,  confiando na bondade e no amor que Deus tem pelas



pessoas; e mesmo antes de receber o pão, orou agradecendo por ele, porque confiavapessoas; e mesmo antes de receber o pão, orou agradecendo por ele, porque confiava

que Deus é fiel, e cumpre o que promete na Sua Palavra. que Deus é fiel, e cumpre o que promete na Sua Palavra. 

A partir de hoje, vamos confiar em Deus que nos manda orar pedindo: “o pão nossoA partir de hoje, vamos confiar em Deus que nos manda orar pedindo: “o pão nosso

de cada dia dá-nos hoje” e nos lembrar sempre que não é o que queremos, mas o quede cada dia dá-nos hoje” e nos lembrar sempre que não é o que queremos, mas o que

precisamos comer diariamente. precisamos comer diariamente. 

MENSAGEM:MENSAGEM:  

No culto de hoje, veremos como Jesus, por meio da oração do Pai Nosso, ensinouNo culto de hoje, veremos como Jesus, por meio da oração do Pai Nosso, ensinou

os discípulos a pedir. Jesus disse: Vocês pedirão assim: “o pão nosso de cada dia dá-nosos discípulos a pedir. Jesus disse: Vocês pedirão assim: “o pão nosso de cada dia dá-nos

hoje”.hoje”.

Neste momento da oração, o que Jesus estava ensinando aos discípulos é queNeste momento da oração, o que Jesus estava ensinando aos discípulos é que

deveriam pedir o alimento de cada dia, mostrando que dependiam e confiavam que Deusdeveriam pedir o alimento de cada dia, mostrando que dependiam e confiavam que Deus

providenciaria o pedido deles. O Senhor Jesus quer que você também aprenda a pedir aprovidenciaria o pedido deles. O Senhor Jesus quer que você também aprenda a pedir a

Deus o pão de cada dia. Deus o pão de cada dia. 

Ah! Você deve estar se perguntando: Mas, por que devo pedir o pão de cada dia aAh! Você deve estar se perguntando: Mas, por que devo pedir o pão de cada dia a

Deus?  Pois  são  meus  pais  (ou  responsáveis)  que  compram o  alimento  lá  de  casa?Deus?  Pois  são  meus  pais  (ou  responsáveis)  que  compram o  alimento  lá  de  casa?

Sabem, crianças, há muitos motivos para vocês pedirem a Deus que lhes dê o pão diário.Sabem, crianças, há muitos motivos para vocês pedirem a Deus que lhes dê o pão diário.

Foi Ele Quem fez todas as coisas e cuida delas. Deus fez o trigo, fez o agricultor e deuFoi Ele Quem fez todas as coisas e cuida delas. Deus fez o trigo, fez o agricultor e deu

inteligência a ele para que cuide da terra, plante e colha o trigo; criou o sol e a chuva parainteligência a ele para que cuide da terra, plante e colha o trigo; criou o sol e a chuva para

fazer crescer (germinar) a semente do trigo; deu condições ao padeiro para fazer o pãofazer crescer (germinar) a semente do trigo; deu condições ao padeiro para fazer o pão

que é vendido na padaria perto de sua casa; deu condições e inteligência a seus pais ouque é vendido na padaria perto de sua casa; deu condições e inteligência a seus pais ou

responsáveis para que trabalhem e ganhem dinheiro para comprar o pão a toda suaresponsáveis para que trabalhem e ganhem dinheiro para comprar o pão a toda sua

família. Viu como Deus está presente cuidando de todas coisas? família. Viu como Deus está presente cuidando de todas coisas? 

Deus tem alegria  em cuidar  de  Seus filhos.  Na Bíblia,  por  várias  vezes,  DeusDeus tem alegria  em cuidar  de  Seus filhos.  Na Bíblia,  por  várias  vezes,  Deus

provou  Seu  cuidado  mandando  o  alimento  às  pessoas  que  necessitavam.  Vamosprovou  Seu  cuidado  mandando  o  alimento  às  pessoas  que  necessitavam.  Vamos

aprender sobre alguns dos momentos nos quais Deus mostrou Seu cuidado. aprender sobre alguns dos momentos nos quais Deus mostrou Seu cuidado. 

I — Seu povo no deserto I — Seu povo no deserto 

Quando  o  povo  de  Deus  estava  andando  pelo  deserto   em  direção  à  terraQuando  o  povo  de  Deus  estava  andando  pelo  deserto   em  direção  à  terra

prometida, teve sede e fome. Vocês se lembram o que Deus fez?  Isso mesmo! Deus,prometida, teve sede e fome. Vocês se lembram o que Deus fez?  Isso mesmo! Deus,

vendo as necessidades do povo, providenciou tudo que precisava. Todas as vezes quevendo as necessidades do povo, providenciou tudo que precisava. Todas as vezes que

tiveram sede, Deus deu a água de que tanto necessitavam. Quando tiveram fome, Deustiveram sede, Deus deu a água de que tanto necessitavam. Quando tiveram fome, Deus

providenciou pão para eles comerem pela manhã e carne de codornas para comerem àprovidenciou pão para eles comerem pela manhã e carne de codornas para comerem à

tarde.  Então, em todas as manhãs,  Deus fazia  chover do céu pão especial  chamadotarde.  Então, em todas as manhãs,  Deus fazia  chover do céu pão especial  chamado

“maná”,  que  cobria  o  chão  onde  o  povo  estava  acampado.  Perceberam como  Deus“maná”,  que  cobria  o  chão  onde  o  povo  estava  acampado.  Perceberam como  Deus

conhece o  que  Seus  filhos  precisam e dá o  que  necessitam? Por  isso,  assim comoconhece o  que  Seus  filhos  precisam e dá o  que  necessitam? Por  isso,  assim como

providenciou  e  cuidou de tudo o  que o povo precisou no deserto,  peça a  Deus queprovidenciou  e  cuidou de tudo o  que o povo precisou no deserto,  peça a  Deus que

também lhe abençoe dando a você e à sua família o que necessitam. Assim, mostrarátambém lhe abençoe dando a você e à sua família o que necessitam. Assim, mostrará

que depende e confia Nele. que depende e confia Nele. 

II — Cem homens II — Cem homens 

Certa vez,  um homem trouxe vinte pães e algumas espigas de cevada para oCerta vez,  um homem trouxe vinte pães e algumas espigas de cevada para o

profeta Eliseu. "... Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo deprofeta Eliseu. "... Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de

profetas. Mas o empregado perguntou: — O senhor acha que isto dá para cem homens?profetas. Mas o empregado perguntou: — O senhor acha que isto dá para cem homens?



Eliseu respondeu: — Entregue a eles, e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que elesEliseu respondeu: — Entregue a eles, e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles

vão comer e ainda vai sobrar." (2Rs 4.42-44) O que vocês acham que aconteceu? Serávão comer e ainda vai sobrar." (2Rs 4.42-44) O que vocês acham que aconteceu? Será

que os vinte pães deram para aqueles cem homens? Que maravilha, não é mesmo? Sóque os vinte pães deram para aqueles cem homens? Que maravilha, não é mesmo? Só

aqueles  vinte  pães  foram suficientes  para  cem homens.  Eles  comeram até  se  sentiraqueles  vinte  pães  foram suficientes  para  cem homens.  Eles  comeram até  se  sentir

satisfeitos, e ainda sobrou. Eliseu sabia que aquela quantidade de comida era pouca parasatisfeitos, e ainda sobrou. Eliseu sabia que aquela quantidade de comida era pouca para

cem homens, mas, ele preferiu confiar, depender e obedecer a Deus. cem homens, mas, ele preferiu confiar, depender e obedecer a Deus. 

Quando você abrir o armário de sua casa, ou a geladeira, e pensar: hoje a comidaQuando você abrir o armário de sua casa, ou a geladeira, e pensar: hoje a comida

que temos em casa não vai dar para todos...! Ore pedindo a Deus que a pouca comidaque temos em casa não vai dar para todos...! Ore pedindo a Deus que a pouca comida

que tem em sua casa seja suficiente para toda sua família naquele dia. Mostre a Deusque tem em sua casa seja suficiente para toda sua família naquele dia. Mostre a Deus

que você está pedindo isso porque confia e depende Dele. Vamos Ler Mateus 7.7-8.que você está pedindo isso porque confia e depende Dele. Vamos Ler Mateus 7.7-8.

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

Sabem, crianças, na Bíblia encontramos outros exemplos do amor e do cuidado deSabem, crianças, na Bíblia encontramos outros exemplos do amor e do cuidado de

Deus para com aqueles a quem Ele ama. Mas hoje vamos ficar com esses dois exemplos,Deus para com aqueles a quem Ele ama. Mas hoje vamos ficar com esses dois exemplos,

que  são  importantes  para  nos  ensinar  que  Deus  sabe  de  tudo  o  que  Seus  filhosque  são  importantes  para  nos  ensinar  que  Deus  sabe  de  tudo  o  que  Seus  filhos

necessitam. Assim como Deus cuidou e providenciou comida para o Seu povo no deserto,necessitam. Assim como Deus cuidou e providenciou comida para o Seu povo no deserto,

e também para aqueles cem homens da escola de Eliseu,  Ele quer  cuidar  do nossoe também para aqueles cem homens da escola de Eliseu,  Ele quer  cuidar  do nosso

alimento de cada dia. Por isso, você deve mostrar sua dependência de Deus. Quandoalimento de cada dia. Por isso, você deve mostrar sua dependência de Deus. Quando

estiver orando, pedindo que lhe abençoe com alimento, mostre que você e sua famíliaestiver orando, pedindo que lhe abençoe com alimento, mostre que você e sua família

dependem Dele. Foi isso que Jesus ensinou a Seus discípulos na oração do Pai Nosso, edependem Dele. Foi isso que Jesus ensinou a Seus discípulos na oração do Pai Nosso, e

quer que você aprenda, também. quer que você aprenda, também. 




