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Compartilhar a semana 
Como foi a sua semana na escola?

Qual matéria mais gostou?
Tem algum amigo que gostaria de rever?
Qual o nome da professora que mais gosta? Porque?

Compartilhar a semana 

Como foi a sua semana em casa?
Você teve mais dias felizes ou tristes?
Conte um fato legal que aconteceu na sua casa
essa semana?
Qual o nome da pessoa mais próxima de você
que mora na casa? Porque?



Compartilhar a semana 

O que achou da nossa U.O Semana passada?

O que mais gostou?
Tem alguma sugestão?

Compartilhar a semana 

Como foi o seu tempo de oração?
Quais os motivos você orou?
Teve respostas de oração?
Preparou o caderno?



2 Reis 20:3

“Lembra-te, Senhor, como tenho te
servido com fidelidade e com devoção
sincera. Tenho feito o que tu aprovas”

(2 Reis 20:3) 

VERSÍCULO DA SEMANA



Historia da semana'
O rei Ezequias era um rei
desde seus 25 anos e era
temente a Deus e muito

Obediente. Ele reconhecia
que Deus era o único

deus. 



Historia da semana'
Ele mesmo sendo fiel a

Deus, ficou muito doente.
Izaias, um profeta de

Deus, deu uma notícia
não muito boa.



Historia da semana'
Ele orou e chorou

muito;
Ele confiou em Deus;

Deus respondeu a sua
oração.



Historia da semana'

Assim que Isaías ouviu o
que Deus disse, correu

para a casa novamente e
foi até o rei Ezequias. 

 



“Ouvi sua oração e vi suas lágrimas; eu
o curarei. Daqui a três dias você subirá

ao templo do Senhor.” 

(2 Reis 20:5) 

VERSÍCULO DA SEMANA



Ore sempre, assim você e Deus se tornarão
amigos, e toda vez que enfrentar uma dificuldade
ou problema o seu amigo estará com você para te

ajudar. 

Você só precisa sempre orar! 

Seja Amigo de Jesus

o que aprendemos?

Sempre ore, não deixe para fazer
isso só quando tiver problemas na

escola, na família, na igreja… 

 

Em tempos de
dificuldade: ORE

Nosso Deus é poderoso e ouve
nossas orações e sempre nos

atende 

SEMPRE ore! 



VAMOS ORAR?VAMOS ORAR?

ANOTE OS PEDIDOS DE TODOS!



desafio da semana

1 - Ore todos os dias;
2 - Use o seu caderno de
oração;
4 - Convide um amigo(a);
3 - Faça a atividade e mostre
na próxima semana.

peça ajuda aos seus pais/responsáveis:



DUVIDAS?
ME CHAMA !

Email

tiago.pedra@pibcuritiba.org.br

Redes

@tiagopedra

Celular

41 9 9212 8216


