
Dicas para Liderar um Retiro Familiar 

Com Modelos de Programação e de Oração 

Fizemos esses retiros com 3-5 crianças de 1 a 11 anos. A cada dois anos têm sido uma mistura diferente. 

 

Fizemos isso como um retiro para ficar em casa e quando estivemos longe nas montanhas. Nós 

particularmente gostamos de fazer um retiro de 2 dias porque parece funcionar bem com o ritmo. 

Temos tempo para permanecer, e temos um claro dia de “início” e de “fim”. 

 

Nossa maneira de fazer as coisas é ser “modular” no planejamento. Temos um conjunto de coisas que 

faremos, mas são implementadas de forma flexível. Ou podemos ter algumas coisas que sempre 

fazemos em horários determinados e outras que podem ser alongadas, encurtadas, incluídas ou 

descartadas. 

 

Filosoficamente, algumas coisas importantes dirigem nossa atmosfera. Acreditamos no retiro familiar, 

não no ambiente como algo para crianças, mas algo que todos nós nos envolvemos. Também 

consideramos o convite. As crianças são livres para se envolverem ou se desligarem dos momentos de 

oração, como quiserem. Se o fizerem, brincam calmamente em outro espaço, ou talvez do lado de fora. 

Claro que isso não é totalmente possível para crianças menores de 3 anos, mas encontramos maneiras 

para elas estarem dentro e fora sem virar um caos. E quando eles precisarem de nós para se desligarem, 

podemos acertar o botão de pausa na oração e voltar depois que uma situação for resolvida. 

 

Também temos alguns momentos para todos nós juntos, alguns momentos para mamãe e papai, e 

alguns momentos para um espaço pessoal de sossego. Nisso tudo, estamos apenas nos divertindo com 

tudo o que nossa família gosta. Com relação ao conteúdo, nossa base familiar é a oração diária da 

manhã e da noite, e o Sabbath, dia de descanso, que nós adotamos às segundas-feiras. Muitas vezes 

nossos retiros incluem um dia de sábado. Usamos uma versão familiar personalizada como diário do 

Livro de Oração Comum, que leva de 20 a 30 minutos. Os componentes principais são centrados na 

presença de Deus, tempo para as escrituras, com reflexão, oração e adoração. Este permanece como 

nosso início e término diários durante os dias de retiro. 

 

Os componentes que quase sempre incluímos em um dia de retiro são: 

 

Discussão em família. Falamos muito sobre o que está acontecendo na vida e sonhos / frustrações que 

somos todos experimentando. Esta é uma zona segura para falar sobre qualquer coisa, e às vezes 



pecados ocultos do passado vêm à tona neste lugar seguro para ser colocado publicamente diante do 

Senhor, sem medo de punição. Valorizamos muito que cada um de nós seja ouvido. Também gostamos 

de caminhar por uma espiritualidade terrena, abraçando quem somos e o que está acontecendo na 

vida, não entrando e saindo dos modos “espirituais” de oração. E entrar no sonho de cada pessoa é 

muito poderosos... isso os atrai para o coração de Deus, de maneira poderosa. Isso geralmente vai 

demorar de 1 a 2 horas. 

 

Oração de escuta. Assim como Nicole descreveu, praticamos perguntar ao Senhor, ouvir e compartilhar. 

Com o passar dos anos, aprendemos como tornar as coisas concretas e acessíveis às várias idades. Nós, 

muitas vezes, fazemos planos como família com base no que o Senhor está falando conosco. Acabamos 

de fazer um retiro de 2 dias na véspera de Ano Novo e no dia de Ano Novo. Implementamos uma grande 

mudança na escola, fizemos uma significativa mudança na dinâmica relacional minha e de Amber, 

focando no crescimento corporal na dança porque essas 3 coisas foram as que o Senhor destacou 

naqueles dias. Isso geralmente leva de 1 a 3 horas, dependendo do tom do retiro. 

 

Afirmações. Fazemos isso todos os sábados e incluímos em todos os retiros. Temos um tempo para  a 

família afirmar / valorizar cada membro da família. Acendemos uma vela, apagamos as luzes 

(normalmente fazemos à noite), e dizemos as afirmações sobre o castiçal antes de passá-lo para a 

próxima pessoa. O próximo membro mais velho da família finaliza cada uma das falas com uma bênção 

sobre outro. Já que eu sou o velho, o menor pode me abençoar! Isso geralmente leva cerca de 30 

minutos. 

 

Tempo de dança / adoração. Vamos apenas colocar alguma música – nem sempre a adoração adequada 

– e dançar, sentar-se ou cantar diante do Senhor. É um momento de estilo livre. Isso geralmente leva 

cerca de uma hora. 

 

Diversão e jogos. Fazemos todos os tipos de coisas, desde jogos de tabuleiro até brincadeiras com 

qualquer brinquedo existente, chegando a atividades ao ar livre. Definitivamente, é a chave para 

interromper o dia com momentos de relaxamento, tanto para processar o que está acontecendo nos 

momentos de oração e não ficar sobrecarregado. Uma observação é que faço isso em meus retiros 

particulares também; é super importante. Fazemos isso por várias horas por dia, preenchendo todas as 

lacunas onde não estamos ativamente engajados em uma atividade familiar. As crianças também 

continuam se nós, adultos, tivermos tempo para orar. 

 



Hora da soneca. Oh, a hora da gloriosa soneca. Todos adotam isso nos retiros, embora as sonecas não 

sejam sempre a coisa mais popular na vida normal. Isso ajuda muito a manter nossa energia e foco. Eu 

também aconselho os casados a encontrarem algum tempo para desfrutarem um do outro como 

amantes. Aprendi isso das tradições judaicas. Nós praticamos isso na maioria dos sábados, conforme a 

vida permite. Faz maravilhas para nos sintonizar com a presença de Deus e colocá-lo como o centro, e 

abre portas para preencher de confiança a vida conjugal, familiar e de intimidade celestial. Isto 

geralmente leva de 1 a 2 horas. 

 

Intercessão. Isso varia muito, dependendo do foco do retiro. Nossos retiros são geralmente sobre 

desacelerar e ouvir, para que a intercessão seja atenuada. Além disso, usamos modelos de oração que 

são muito mais sobre adoração, louvor, agradecimento, escuta etc. A maior parte do tempo de 

intercessão é mais sobre clamar a Deus que segure nossa mão enquanto partimos para seguir suas 

instruções. Também frequentemente oramos uns pelos outros. Este geralmente não é um módulo do 

dia; ele se encaixa mais onde apropriado. Ainda assim, está sempre lá, fazendo parte do diálogo 

permanente com o Senhor. 

 

Para estruturar esses momentos, temos uma longa lista de maneiras pelas quais gostamos de orar. 

Muitas vezes, as crianças lideram momentos de oração, e estamos sempre inventando novas maneiras 

de orar. Os favoritos são a oração Lego, a oração de dados, com desenhos / pinturas, oração em salas, 

elogios com charadas, agradecimentos por tópicos, mapas e muito mais. 

 

Por último, aqui está um esboço de um dia típico de retiro. O dia 2 seria semelhante. A principal 

diferença é quais atividades estamos fazendo. Normalmente começamos e terminamos com 

agradecimentos e notas de adoração, ouvindo intensamente no meio. 

 

 

Agenda de Retiro Familiar 

 
 

8:00 Café da Manhã 

8:30 Oração da Manhã 

9:00 Hora da discussão 

9:30 
Atividades de oração, uma ou várias 

10:00 

10:30 Atividade ao ar livre 

ou outra diversão 11:00 



11:30 

12:00 
Almoço 

12:30 

13:00 
Hora da soneca 

(3-4 tempo para mamãe e papai 

sozinhos, oração privada) 

13:30 

14:00 

14:30 

15:00 

Atividades de oração, uma ou várias 15:30 

16:00 

16:30 Debrief 

17:00 Tempo de diversão 

17:30 
Jantar 

18:00 

18:30 Afirmações 

19:00 Tempo tranquilo e divertido 

(oração mãe e pai) 19:30 

20:00 Oração da noite 

20:30 Hora de dormir das crianças 

21:00 Adultos / crianças mais velhas 

relaxam ou tempo de 

aocmpanhamento 21:30 

 

 

 

 

 

  



Envolvendo as famílias na oração 
 
Todos estes são úteis para momentos de oração de “adultos”. Modelos agradáveis para a família são 
universalmente acessíveis! 
 
Ore sobre um mapa 

• Mapa de parede ou de piso são ótimos; quanto maior, melhor 
• Uma variação é escrever orações em post-its e colocá-los no mapa ou ao redor dele 
• Também pode desenhar contornos de mapas em papel pardo e permitir que as pessoas 

escrevam, desenhem imagens diretamente no mapa ou façam outras atividades palpáveis de 
oração 

 
Banners ondulados 

• Fale uma bênção / oração sobre faixas e, em seguida, use-as como um aceno simbólico dessa 
oração 

• Divertido em usar várias cores e correlacionar a cor à bênção / oração 
• Pode agitá-los sobre mapas, pessoas ou durante o culto 

 
Cante e dance 

• Enfatize a liberdade de voz e movimento, para fazer o que preferir 
• Enfatize que esses movimentos em si podem ser maneiras de orar, oração e adoração estão 

intimamente ligados e se misturam naturalmente 
• Talvez fale sobre o uso de tempos diferentes para estilos de oração diferentes, alguns são 

melhores para a oração individual, alguns para a oração em grupo, para tópicos de oração 
específicos etc. 

 
Escreva um poema e ore 
• Pode usar muitas formas de poesia, até mesmo designar coisas curtas como um haicai para um grupo 
criar e orar pode funcionar bem com um tempo de compartilhar no final para "orar" sobre certos 
tópicos 
• Incontáveis maneiras de utilizar isso em experiências pessoais e de grupo, tem um poder real de trazer 
à tona o lado criativo das pessoas e liberar orações apaixonadas 
Dê atribuições de oração específicas para a oração rápida 
• Todo o grupo ora em voz alta ao mesmo tempo, isso tem muitos nomes com talvez o título mais 
comum sendo "oração coreana" 
• orientação específica muito útil para crianças e adultos, conduza-a em rajadas curtas direcionadas 
 
Oração de Exame 
• Pode ser feito de maneiras simples com um grupo, importante enfatizar o componente de escuta e, 
em seguida, levar a expressões de oração em grupo 
 
Manter diário de oração 
• Em grande parte uma coisa pessoal, mas também é ótimo ter diários de oração em grupo em eventos 
• Útil para fazer um diário "bidirecional", onde a audição é gravada após a entrada pessoal, deseja uma 
conversa dinâmica com Deus 
 
Compile notas de oração e compartilhe 
• Reúna notas de uma reunião de oração e encontre uma maneira de distribuí-las. Isso é ótimo para 
gerar mais oração, discernir as coisas que Deus está dizendo e dar algo para a oração contínua pós-
evento 



 
Atividade de agradecimento, álbum de recortes, diário, colagem etc. 
• Use revistas e materiais de artesanato para encontrar ou criar imagens que representem pontos de 
agradecimento, petição, etc. use-os para eventos ou como uma ferramenta contínua na casa / sala de 
oração 
 
Faça colagens de oração 
• O mesmo que acima, usando revistas ou fotos 
• Projetos digitais são ótimos para fundos de computador, como meditações semanais e uma imagem 
de fundo que representa esse foco 
• Isso é particularmente útil para focos de oração de "visão geral" 
 
Desenhar imagens 

 para qualquer tipo de expressão de oração, para colocá-la criativamente no papel, maravilhoso 
para usar para orações contínuas e lembrar as crianças de coisas pelas quais orar, também meio 
significativo para as orações visualmente orientadas se expressarem 
Caminhada de oração na cidade ou na natureza 

  pode simplesmente movimentar-se enquanto ora, as crianças costumam estar muito 
envolvidas, apesar do ambiente 

 ter um ambiente muito aberto de “inspiração”, deixe qualquer coisa ser um gerador de ideias 
para orar 

 pode ser usado de forma muito mais extensa quando uma área é bem pesquisada e você 
conhece os principais locais, ruas, etc. 

 e você pode entrar na natureza, é ótimo focar especialmente nos atributos de Deus e praticar a 
escuta, estações de uma espécie são úteis para isso, com crianças mais velhas boas para se 
dispersar em grupos menores e deixá-los orar livremente em um limite designado 

 
Ore uma escritura 

 O ponto principal é limitá-los a orar dentro do foco do versículo, dependendo da idade 
 
Orações ABC 

 Se revezam orando sobre algo que começa com cada letra do alfabeto, comece com “A” e passe 
para a próxima letra para a próxima oração. Ótimo para oração de pipoca 

 
Escreva uma carta para Jesus 

 Excelente para uso pessoal e como alguém de uma pessoa anfitriã ou amigo 
 
Desenhe círculos 

 Isso é ótimo para abençoar / remover. Entre e saia de um círculo para adicionar ou tirar coisas 
de uma situação 

 alternativo é formar-se no contorno de um país ou região e olhar para fora ou para dentro para 
as mesmas orações 

 bom fazer por uma pessoa doente, principalmente se você quiser que as crianças não façam 
contato! 

 
Parede de tijolos 

 use para quase tudo, grande é o elogio, você escreve um nome ou louvor a Deus em um cartão 
e começa a construir uma parede de oração, tijolo por tijolo 

 
Parede de oração 



 usar papel manteiga para cobrir uma parede inteira e usá-lo para escrever orações, pode ser 
desenvolvido ao longo do tempo ou usado para um tempo de oração específico 

 
Dados de Oração 

 tenha um cubo de papel com um foco de oração escrito em cada lado, role o cubo e ore sobre o 
que quer que esteja voltado para cima 

 um ótimo exemplo são os grupos sociais - mães, pais, filhos, pessoas pobres, governantes, etc. 
 
Oração de poder por curtos períodos, como 1-5 minutos com cronômetro 

 tenha um horário definido e todos tentem enfiar o máximo de oração possível, alternar os 
tópicos e enfatizar que queremos orar o quanto pudermos sobre um tópico, este pode ser muito 
divertido e ensina eficazmente o valor de orar simplesmente 

 
Tempos para apenas elogiar / abençoar 

 Defina um parâmetro para apenas louvar, ou apenas abençoar, útil em expor a diferentes 
formas de oração e não apenas petição, enfatiza nossa autoridade em Jesus 

 
Prepare uma música e toque ou bateria, se possível 

 letras ou frases criativas e coloque-as no ritmo, até mesmo peça a parceiros que ajudem uns aos 
outros e repita a oração melódica sobre o povo, nação, etc. 

 
Faça algum tipo de rotação através de posturas de oração, movendo fisicamente seu corpo 

 Ore pelos 7 significados / posições hebraicas de louvor 
 Faça Salat ou variaçãoPositions like prostrate, laying down, bended knees, hands folded, eyes 

closed, eyes open, standing, walking, holding hands, etc. 
 
Chaves e uma porta 
       • fazer declarações usando as "chaves" que recebemos e destrancar ou trancar a porta de acordo,            
isso é melhor feito como uma declaração ou expressão proveniente da oração de escuta 
 
Caça ao tesouro por papéis / objetos de oração 
     • podem ser pessoas, pontos de oração, grupos de pessoas, etc. Esconda papéis no espaço de oração 
e as pessoas saem procurando por eles e ore quando os encontrarem 
 
Ore uma cor 
    • Tudo que você pode imaginar nessa cor agradece, pode ser divertido para orações temáticas 
    • As variações podem ser texturas, temperaturas, tamanhos - possibilidades infinitas com este 
 
Use sons em vez de palavras 
   • Incentive-os a fazer qualquer som que possam imaginar como uma oração 
   • Exemplos: choro por injustiça, gritos de vitória, todos os tipos de sons de guerra para guerra 
espiritual, suspiros de admiração por Deus, etc. 
   • Variação é tocar um som como uma ideia inicial para a oração 
 
Construa uma casa de oração 
   • Use picolés ou outra madeira ou papel e escreva orações nele, cole coisas para construir a casa de 
oração, pode ser um projeto simples ou mais detalhado se você tiver um gerente de projeto 
   • Pode ser usado em um evento quando a supercola está presente, outros adesivos demoram um 
pouco e geralmente precisam de vários dias para concluir um projeto, o segredo é ter isso bem 
planejado 



 
Colcha de oração 
   • Para um evento, tenha seções preparadas ou peça às pessoas que tragam tecidos que podem ser 
usados para a colcha 
   • este requer um planejamento cuidadoso para um evento e / ou grupo que gosta de quilting, 
geralmente este é melhor feito com um pequeno grupo ao longo do tempo 
 
Rezando com comida 
   • Use um significado simbólico como fome de pão para Jesus, doces para Deus é bom, etc. ótimo se 
você puder usar comida significativa ou étnica para grupos de pessoas ou amigos 
   • Como disciplina familiar, jejuar em vez de comer essas coisas é uma maneira eficaz de treinar em 
oração e ter um jejum acessível às crianças 
 
Rezando através dos sentidos 
   • Esta é uma excelente forma de abrir novos caminhos criativos de oração! 
   • Envolva todos os sentidos, um de cada vez. É bom preparar alguns adereços como imagens, vários 
tecidos, coisas que façam som facilmente, itens com cheiro forte, doces, etc. 
 
Corrente de oração de papel 
   • Use como uma ferramenta de bênção ou um exercício de quebra, um amarrado para ficar o outro 
para ser rasgado 
   • Para as bênçãos, escreva as bênçãos / orações e construa a corrente, para as maldições, escreva as 
coisas a serem removidas e rasgue os elos 
   • Variação se ligar dois locais, como a adoção de uma região por uma comunidade, usar um mapa ou 
contornos de país e criar um elo com a cadeia 
 
Pedidos de oração / orações de incentivo 
   • Estes podem ser escritos por pessoas presentes ou coletados de quem está recebendo oração 
   • Misture todos eles e distribua-os com pequenos grupos orando sobre o que quer que recebam, em 
seguida, escreva notas curtas de encorajamento para a pessoa / situação pela qual está orando 
   • Envie-os fisicamente a bolsas individuais locais para encorajá-los 
 
Ore em lugares estranhos aleatórios 
   • Nenhum local é muito estranho! Uma maneira divertida de ensinar um estilo de vida de oração 
incessante 
   • Pode orar por objetos naquele local ou por coisas que acontecem naquele espaço 
   • Variação para pensar em lugares importantes para hospedar a cultura e ir a esses lugares 
fisicamente, se possível ou simbolicamente, a maioria dos espaços podem ser recriados com adereços e 
usados como uma estação 
 
Oração de cadeiras musicais 
   • Jogue o jogo normal e quando cada pessoa estiver fora, eles fazem uma oração 
   • Variação do jogo como normal, exceto que há orações sentadas ou coladas em cada cadeira, 
conforme você está "fora", você começa a orar a coisa em sua cadeira 
   • Pode ser bom permitir que outras pessoas participem de cada tópico sobre o qual orou 
Pesquisa e oração 
   • Peça à criança que faça algumas pesquisas sobre a realidade social ou pessoas específicas e ore pelo 
que foi aprendido, uma excelente maneira de ensinar um casamento de mente e coração em oração 
 
Use orações iniciais 



   • Tenha algum tipo de frase curta que seja o início de uma oração, por exemplo. “Senhor, eu abençoo 
X com ...” então deixe as crianças preencherem o resto 
   • bom para os menores e pode percorrer várias frases para variedade e envolvimento focado 
 
Oração de balão 
   • escreva elogios no balão e diga-o cada vez que você acertar aquele balão, feche com um divertido 
balão estourando amém 
   • variação pode ser colocar pedaços de papel com orações dentro dos balões e estourá-los, então orar 
 
Oração de bola 
   • Tenha um tema de oração, uma pessoa ora e depois joga a bola para a próxima pessoa, essa pessoa 
ora antes de passá-la adiante, ótima maneira de fazer os introvertidos falarem em voz alta 
 
Oração de armas, espadas, armas etc. 
   • Ótimo para oração orientada para a “batalha” ou oração para avanço, melhor se feito com boa 
preparação e limites claros para que as crianças não vaguem em arenas de oração para convidar a 
retaliação demoníaca ou uma reunião - mas Deus pode conduzi-los com muito mais certeza do que a 
maioria dos adultos! 
 
Oração Lego 
   • Configure círculos e construa lixo / presentes como a atividade mencionada acima, orando pelas 
pessoas, cercando uma nação, etc. 
   • Mocinhos e bandidos, usando-os e movendo-se ou derrubando-os para o espírito oposto, infinitas 
maneiras de usar minifiguras 
   • Use-o como qualquer expressão artística de oração, qualquer coisa pode ser construída, atos 
recriados 
   • Pode ser usado para construção de oração individual ou grupos, divertido ter uma equipe 
construindo uma oração juntos 
   • Construa uma torre de oração, peça às pessoas que façam uma oração e, em seguida, coloque um 
Lego em uma placa plana, à medida que cada pessoa ora, eles adicionam outro tijolo, divertido ter 
vários grupos orando / construindo e ver quem termina com a torre mais alta 
 
Use ou crie liturgias de oração para repetir as atividades do dia 

 O uso em casa ou em grupo é bom, se houver versículos-chave, coloque-os em locais de 
refeições e lanches, banheiros, entradas, etc. e peça a todos que façam uma oração rápida 
sempre que os visitarem 

 Podem se envolver mais, permitindo que o grupo ajude a elaborar as orações postadas ou 
alguma pequena liturgia que possam usar no início de cada reunião 

 Pode ser muito útil para trazer compreensão entre diferentes correntes de fé 
 
Faça uma oração familiar diária 

 O mesmo que a ideia de liturgia, mas útil para os momentos de oração em casa / família 
 Se as famílias / equipes estão orando juntas em uma reunião, pode ser legal ter tempo para eles 

começarem a construir uma oração familiar diária, caso ainda não tenham uma 
 
Esteiras de oração 

 Semelhante a uma colagem, mas laminar o produto final e usá-lo como um jogo americano para 
encorajar a oração contínua, talvez usá-los às vezes como iniciadores de oração 
 
 



Quase qualquer ato profético 
 Mais ou menos tudo pode ser feito, desde que seja seguro e legal, a ideia principal é fazer algum 

tipo de ato simbólico como uma oração 
 Exemplos são derramar perfume, construir e quebrar coisas, fazer coisas com seu corpo, 

caminhar para certos lugares, comer uma determinada refeição, brandir uma espada, etc. 
 Ótimo para criar um ato físico para que as coisas sejam sentidas ou compartilhadas na oração 

 
Estações da Cruz 

 Ótimo fazer isso como estações ao redor de uma sala 
 Pode preparar orações específicas do tópico do evento que sejam relevantes para a estação 
 Variação para ter uma estação viva na frente do espaço onde a equipe de teatro representa 

aquele momento específico da paixão, então o grupo pode orar como pequenos grupos, 
microfone, etc. 

 
Vista-se como alguém / Use acessórios 

 Isso pode incluir amigos, representantes de grupos de pessoas, personagens bíblicos, etc. 
 Vestir-se com um manto que alguém ouviu do Senhor, então se alguém disser "um espírito de 

David" em vez de alguém, ele pode se vestir como Davi, ou se alguém for um "libertador", talvez 
segure um cajado como Moisés, muitos mais escolher a partir de! 

 Tenha cuidado com amigos conhecidos, proteja-se contra calúnias e brincadeiras 
 Variação para fazer uma máscara de papel para "ficar em pé" 
 Pode se tornar um drama viver uma oração por um povo 

 
Olhe para os rostos de amigos ou grupos de pessoas e ore por eles 

 Coloque os rostos de uma pessoa em impressos ou slides PP, escolha-os conforme for relevante 
para o tópico de oração, ou seja um tópico amplo, como um grupo de pessoas ou cidade, 
selecione uma variedade de indivíduos, ore sobre esses rostos à medida que são compartilhados 
com o grupo 

 Variação para ter alguém representando o rosto para que as pessoas possam orar com a 
imposição de mãos, melhor selecionar uma pessoa semelhante em sexo, idade, etc. 

 
Charades Praise 

 Revezem-se agindo como um animal enquanto o grupo adivinha. Uma vez que o animal é 
adivinhado, louve a Deus por tudo que vier à mente por causa do animal 

 Também pode representar outros objetos, embora adivinhar seja muito mais difícil, então você 
precisa que a pessoa compartilhe o que ela é antes que muito tempo passe 

 
Frogger Thanksgiving 

 Todos assumem uma posição de sapo de quatro patas. Um líder então aponta para um ou mais 
“sapos” e essa pessoa deve saltar e dizer algo pelo qual é grata. Se durar mais do que um curto 
período de tempo, alterne o facilitador 

 
Prenda o rabo na oração do burro 

 Jogue o clássico jogo de um burro na parede, vendando os olhos de uma pessoa e colocando o 
rabo na parede. Divida o burro em vários pontos de oração, incluindo a área fora do burro. O 
que quer que eles achem, eles oram por esse tópico 

 
Árvore de Oração 

 Tenha uma árvore física ou de papel com galhos na parede da mesa. Abaixo da árvore, há uma 
folha de papel onde as pessoas podem escrever pedidos de oração. Sempre que Deus responde 



a essa oração, pendure a folha na árvore. Um ótimo visual para celebrar a interação de Deus 
com nossa oração 
 

Oração de Denarii e Ovelha 
   • Esconda moedas de papel ou de brinquedo e / ou ovelhas por toda a sala. Leia a parábola da moeda 
perdida e da ovelha perdida e envie as pessoas para encontrar os itens. Quando encontrarem um, dêem 
graças e louvem ao Senhor 
    • Variação, escreva um pedido de oração em um lado da moeda e um testemunho no outro. Faça com 
que o grupo celebre o testemunho e ore por algo 
 


