
 
IGREJA BATISTA SUPERE 

   Estudo de Células Kids 
                                 Semana de 29/03/2020 a 04/04/2020            

                                        

   SÉRIE:  40DIAS PARA A PÁSCOA 

          Tema: Espere pelas palavras de Providência 
 

BASE BÌBLICA:  “Tenho Sede” 
                                 (João 19:28) 

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Levar a criança a entender que por mais 

necessidades que possamos enfrentar, precisamos esperar no Senhor e na Sua 
providência.  

 

Para o líder: Explique o significado de providência (auxílio, dispor, 
fornecer meios necessários para um bem comum etc...). 
Faça a observação de quantos significados a palavra tem, e que 
todos eles se encaixam em algum momento da nossa vida. Deus 
sempre providenciará algo do qual necessitamos.  
 
Você pode falar de uma história bastante conhecida, José do Egito, 
onde  sua vida  foi e é um grande exemplo de fidelidade e paciência. 
Alguém que esperou e creu na providência divina.  O resultado nós 
conhecemos. De escravo a governador do Egito, e ainda foi um  
instrumento de Deus para a preservação da espécie humana.  
 

DINÂMICA: Lista: Necessidades e Providência 
 
Material: Cartolina, caneta piloto 

 

Desenvolvimento: Pegue a cartolina e faça uma linha divisória no meio. De um 

lado escreva necessidades, do outro providência. Comece por vc líder, escreva 
uma necessidade que você enfrentou e a providência de Deus nesse caso. Motive-
os a falar e escreva no quadro. 
 

 
 
 
 



 
 Aplicação: Mostrar a criança que Deus sempre age em nosso favor, 
providenciando o necessário para nós. 
 

 
 
Estamos dando continuidade aos estudos que tem nos preparado para a 
quaresma (relembre as crianças o significado). Já aprendemos, quatro 
frases muito importantes que Jesus disse na  na cruz. Vocês se 
lembram quais foram essas frases?   Hoje aprenderemos a quinta frase 
utilizada por Jesus. Alguém sabe que frase foi essa?  Isso mesmo! 
Jesus disse: “Tenho sede”. (Base Bíblica) Mas por que essa frase se 
tornou tão importante? Sentir  sede é algo normal, você mesmo já disse 
algumas vezes. Mas  lembre-se que Jesus estava na cruz, perdendo 
muito sangue e a sede era sinal de desidratação, necessidade extrema 
de beber água. Sabe, Jesus estava nos ensinando a esperar no Senhor, 
em Hebreus 2:14 nos fala que Jesus  participou da nossa condição 
humana. Isso quer dizer que  Ele se fez como nós, Ele nos entende, 
conhece as nossas necessidades. Sabe o que é sentir fome, sede e dor. 
assim como nós. Então sempre que as necessidades vierem nos 
incomodar, sejam elas físicas e emocionais precisamos  lembrar que é a 
oportunidade de experimentarmos a providência de Deus. Lembre-se  a 
nossa sede  se manifesta  de várias maneiras, pode ser através de um 
lar sem brigas, de uma mãe ou pai mais presentes e carinhosos, a cura 
de uma doença de quem tanto amamos e muito mais.  

 

   Compartilhamento: 
 
  COMO SERES HUMANOS ENFRENTAMOS NECESSIDADES E AFLIÇÕES NA 

VIDA.  EM QUEM OU EM QUÊ VOCÊ TEM BUSCADO AJUDA?  

Somos humanos e enfrentamos vários desafios, mas precisamos acreditar que Deus 

está cuidando de nós. Precisamos buscar em Deus a ajuda. (orando e praticando as 

orientações na Sua Palavra). 

 

 VOCÊ SE LEMBRA DE ALGUM MOMENTO/SITUAÇÃO DIFÍCIL QUE VIVEU E 

DEPOIS PERCEBEU QUE MESMO DIANTE DOS DESAFIOS VOCÊ 

APRENDEU OU ACONTECEU ALGO DE BOM? 

  Embora enfrentar a cruz foi difícil pra Jesus, foi uma escolha dEle. Jesus sabia o 

que Deus estava fazendo ( entregando o Seu filho por amor a mim e a você nos 

dando uma nova oportunidade de vida e salvação). Em qualquer situação 

precisamos buscar o que Deus deseja nos falar ou ensinar. 

 

 

 

 

 



 

 

 DIANTE DA ATUAL SITUAÇÃO (ISOLAMENTO) QUE ESTAMOS VIVENDO 

VOCÊ TEM APRENDIDO ALGO  DE BOM? (PESSOAL) 

Reforce a importância de aprender  e guardar o ensino com cada  

momentos difícil. 

 

 

Conclusão: Em todos os momentos precisamos ter fé, passaremos por 

várias necessidades. Teremos sede seja de amor ou necessidades 

físicas. Problemas surgirão porque  eles fazem parte de nossa 

humanidade. Jesus sentiu sede  na cruz para que pudéssemos saciar a 

nossa sede naquele que é capaz de nos dar da água vida.  Busque 

sempre em Deus  esperando e confiando que Ele é capaz de nos auxiliar 

em toda e qualquer situação trazendo a  providência para você e sua 

família. Basta se manter firme até o último momento como Jesus.  

 

  

 

 

 

 

 

 


