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Criar Uma Criança Para Orar         
Por Cassie Huslage 
  

A data era 31 de março de 2020. Covid-19 estava a varrer toda a nossa nação, e as famílias foram 
convidadas a "abrigar-se em casa". Christopher e Debra Huslage (o nosso filho mais velho) com a 
sua família estavam a abrigar-se no seu veleiro em Galveston, Texas. Alguns dias antes, tinham dado 
a decisão de navegar para um lugar favorito no Golfo do Texas para o próximo aniversário da Debra. 
 
Brilhante e cedo na bela manhã de 31 de março, partiram. Tudo estava perfeito. O belo nascer do 

sol do Texas deu a entender os dias mais deliciosos. Horas ao largo da costa do Golfo, um vento imprevisível soprado 
para cima. Era demasiado tarde para voltar para trás, para que tivessem de aguentar a tempestade. À medida que 
continuavam para oeste, ventos de mais de 60 km/h começaram a jogar o seu veleiro de uma forma imprevisível. As 
crianças estavam na barriga do vaso. Uma criança dormia, enquanto as outras nervosamente "cavalgavam" o jogo das 
ondas. 
 
Uma forte rachadura chamou a atenção de todos a bordo. Os ventos eram muito fortes, e uma das rajadas tinha 
quebrado uma placa de corrente. Esta rutura fez com que a vela do barco se soltasse, e o barco começou a listar 40-45 
graus. Nesta altura, Mateus, de oito anos, gritou para os outros: "Ei, Orar! Acordar! Não durma! Fique de joelhos e 
ORAR!" E orar para que o fizessem. 
 
Pode perguntar-se porque é que esta criança de 8 anos sabia o que fazer numa emergência. Sabia porque tinha 
testemunhado os pais, avós e outros a rezar em tempos de emergência. Ele tinha ouvido histórias de situações terríveis 
sendo levadas a Deus em oração de uma forma confiante. Ele sabia em primeira mão que as Escrituras nos dizem para 
orar, pedindo ajuda a Deus em tempos de necessidade. 
 
Aqui estão algumas maneiras de criar uma criança para orar: 
 

1. Leve as crianças para o altar durante a igreja. Quando o pastor/ministro pedir que as pessoas venham ao altar 
e orar, levem os vossos filhos consigo. 
 

2. Quando a igreja tiver oração familiar, leve os seus filhos (todas as idades). As crianças cumprem as suas 
prioridades. Fazer a oração importante. Assista a tempos de oração corporativa. 
 

3. Deixe os seus filhos (ou netos) ouvi-lo quando orar. Inclua-os nos tempos de oração e encoraje cada criança a 
orar.  Assegura-lhes que Deus os ouve e responderá às suas orações. 
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4. Orou com eles pelas suas necessidades (amigo doente, professor com cancro, pai não-salvo, animal de 
estimação doente). Deixe a criança saber que a sua necessidade é importante para Deus. Ajude a criança a 
trazer a sua necessidade a Deus. 
 

5. Orar em casa. Que as crianças rezem pela sua comida, pelas suas preocupações, pelo seu pastor, pelo seu 
professor. Crie momentos em que modela "tempo de oração" para que o seu filho veja. Nunca esquecerei de 
acordar de manhã cedo e ouvir a minha mãe orar. Sabia o que a oração parecia. Fiquei confortável com os sons 
da oração. Sabia imitar a oração. Soube então orar e chegar ao trono de Deus. 
  

Felizmente, a aventura à vela foi salva pela mão de Deus. Christopher, Debra e Deus conseguiram controlar a situação. 
As crianças tiveram uma reunião de oração no casco do navio enquanto os ventos se acalmassem. Mais uma vez, Deus 
salvou os meus filhos. A oração funciona. As crianças nunca esquecerão que chamar Jesus em tempos de necessidade 
é a coisa certa a fazer. As crianças sempre lembrarão que Deus é fiel! 
 
 
Nota: Cassie K Huslage serviu ao lado do marido de 33 anos no Texas e no Alasca.  O seu amor pelas pessoas impulsionou-a para muitas situações 
para as quais Deus a equipou.  Atualmente, Cassie é diretora do Ministério das Senhoras do Distrito de South Central Texas, esposa pastora da Igreja 
do Farol Apostólico de Georgetown Texas, mãe de quatro filhos fantásticos, avó de nove netos perfeitos, e "mãe" para o seu Bulldog inglês, Pixie.  Seus 
passatempos incluem jardinagem, recolha de rochas, penteamento na praia, e cortar a grama.  Cassie é uma adoradora de Jesus Cristo. 
  

  

Abençoa os Teus Filhos: Ensina-os a Orar 
Por Jana Allard 

  

Segurando a minha neta de 4 libras nos meus braços, fiquei cheio de emoção e comecei a 
agradecer a Deus. Devido às dificuldades durante a gravidez, foi um milagre que a vida da minha 
nora tenha sido poupada e o seu bebé estava vivo e bem. As orações de muitas pessoas tinham 
sido respondidas. É uma bênção ter apoio de oração, mas e as devoções pessoais diárias e como 
se pode ensinar a importância da oração a uma criança? 

 
Provérbios 22:6, uma escritura frequentemente citada, diz-nos para treinar os nossos filhos, mas 
deixa-nos com a questão de como. A resposta pode ser encontrada em Deuteronômio 6:5-7 que 

diz: "E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todo o teu poder. E estas 
palavras, que vos ordeno neste dia, estarão no teu coração: e tu vais ensiná-los diligentemente aos teus filhos, e falarás 
delas quando te sentares na tua casa, e quando caminhares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te 
levantares." Simplesmente dito, ensinar uma criança requer uma persistência tenaz se sentado, caminhando, 
descansando ou acordando. Isto é melhor feito por exemplo e através da repetição. 

 
Desde o nascimento, as crianças estão sempre a aprender. Uma mãe segurando o seu recém-nascido nos braços 
enquanto reza já ensina a oração. À medida que o seu filho cresce, inclua a criança quando rezar. Encoraje a 
comunicação com Deus. Quando uma criança chega ao jardim de infância, ele ou ela deve ser capaz de rezar de forma 
independente orações simples, como a sua comida e, com a mínima orientação, quando se levantam de manhã e antes 
de dormir à noite. O arrependimento pode ser ensinado através da oração num intervalo. Uma criança pode aprender 
a agradecer por qualquer coisa boa, pedir proteção enquanto anda no carro, repreender o medo após um pesadelo, ou 
pedir cura quando está doente. Quando a criança pode escrever, encoraje a criança a fazer orações simples ou escrever 
escrituras. 
"Não os esconderemos dos seus filhos, torçando para a geração que vem os louvores do Senhor, e a sua força, e as suas 
maravilhosas obras que ele fez" (Salmo 78:4). Com que intuito? Salmo 78:7 responde com: "Que eles possam definir a 
sua esperança em Deus, e não esquecer as obras de Deus, mas manter os seus mandamentos." 

 
Mãe, ensinas as maneiras dos teus filhos, o respeito, o amor e muito mais para desenvolver o teu filho numa pessoa 
íntegra; Mas abençoa o seu filho quando ensina o seu filho a orar. 
 
Nota: Jana Allard e o marido de 40 anos, Brian, pastor em Delano, Califórnia. Além das suas funções como esposa de um pastor,  Jana é uma artista, 
autora e membro do Upci Western District Ladies Committee. É abençoada por ser mãe de dois filhos, uma filha, duas noras, três grandsons, e uma 
avó granddaughter.. 

 

 
 

 
 



Ensinando Uma Criança A Orar 
Por Carla Brett 
  

No ano passado, um dos meus filhos voltou da escola e ficou destroçado por causa de algo que 
tinha acontecido. Durante o recreio, as crianças da turma do jardim de infância tentaram levantar 
juntos um objeto muito grande, mas não conseguiram fazê-lo. O meu filho disse aos colegas que 
se todos orarem juntos, seriam capazes de levantar o que quer que fosse. Todas as crianças se 
tinham juntado, com exceção de uma criança que "achava que era estúpido", e por isso - ele 
raciocinou - por isso não conseguiram levantar este item enorme. 

 
Embora tenha agradecido a Deus que as crianças não conseguiam levantar este objeto muito 

inseguro, também fiquei grato naquele momento em que o meu filho achou natural recorrer a Deus para orar. Para ele 
nem sempre foi fácil relacionarmo-nos com estas coisas que não podemos ver ou tocar. 
 
A nossa oração reflete a profundidade da nossa caminhada com Deus, e isso também é verdade para os nossos filhos. 
Nos seus primeiros anos, aprendem sobre a oração como se aprendessem sobre tudo o resto, observando os que os 
rodeavam. Por isso, encorajo todos os nossos pais a não só terem o seu tempo de oração quando as crianças estão a 
dormir, mas deixar que seja natural que as crianças vejam os pais em oração durante todo o dia. 
 
À medida que as crianças crescem, surgem questões; e é aí que temos de estar sempre disponíveis para ensinar, falar e 
partilhar. Provérbios 1:8-9 diz para uma criança "ouvir as instruções do seu pai, e não abandonar a lei da sua mãe." Só 
podem fazê-lo se nós, os pais deles, instruímos e ensiná-los. Pessoalmente, acredito que é importante falar 
intencionalmente, abertamente, e muitas vezes sobre as orações que vemos Deus responder nas nossas próprias vidas 
ou na vida dos outros. Partilhe testemunhos do que Deus fez no passado, bem como do presente, para agradecer e 
ajudar a construir a fé. Enquanto ensinamos aos nossos filhos sobre quem é Deus, torna-se mais fácil para eles adorarem 
e relacionarem-se. 

Como professor de catequese, também tento usar diferentes pedidos de oração (objetos, cores, imagens, etc.) para 
que os alunos não caiam muito numa rotina de apenas repetir as mesmas palavras. Quero que aprendam novas formas 
de rezar e se conectar com Deus. 
 
Finalmente, encorajamos os nossos filhos a que Deus tenha realmente um plano para eles neste momento. As suas 
orações são importantes e fazem uma diferença genuína. "Que ninguém despreze a sua juventude, mas seja um 
exemplo para os crentes na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé, na pureza" (I Timóteo 4:12, NKJV). 
 
Nota: Clara Brett é abençoada por ser mãe de quatro filhos e "mãe pastora" para muitos mais. Ela e o marido e pastor em Copen haga,Dinamarca, 

 

 

         
          Do Editor 

Deus Está a Fazer Coisas Poderosas! 
Deus está abrindo muitas portas e este boletim está agora disponível em 

Inglês, Árabe, Chinês, Checo/Eslovaco, Holandês, Francês, Georgiano, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, 
Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Suaíli, Sueco, Tagalog, Sinhala, Sri Lanka, 

Cree e Tailandês 

Por favor, ajude-nos a rezar por mais tradutores! 
 

Se desejar receber alguma das traduções acima, envie um pedido para 
LadiesPrayerInternational@aol.com 

                                   e teremos o prazer de adicioná-lo à nossa lista de correio! 
                               Visite ladies prayer international no Facebook e "gosto" da nossa página! 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts

