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       SÉRIE: APRENDENDO COM OS PROFETAS    

Introdução da série para o líder- Começaremos essa série de 
mensagens que tem como objetivo nos inspirar através da vida dos 
profetas, que conduzidos pelo Espírito de Deus levou direção para o 
povo de Israel e também nos revelando preciosos princípios da Palavra 
de Deus. 

                           

    TEMA: SEJA PORTA-VOZ DE DEUS 

                                Base Bíblica:  

...o céu se abriu, e eu tive uma visão de Deus (Ezequiel 1:1) 

 
OBJETIVO DO ESTUDO: Encorajar as crianças a serem porta-vozes de               
Deus, anunciando e transmitindo palavras de vida. 

Sugestão para o líder – Leve um megafone, que pode ser feito de EVA ou 
papelão ou um microfone. Explique as crianças que profeta é aquele 
que entrega a mensagem de Deus. Mostre o megafone/microfone e 
pergunte as crianças: Vocês sabem qual é a função do megafone?.  
Isso mesmo! A sua função é tornar a comunicação mais audível e clara, 
facilitando o entendimento do que está sendo comunicado. Explique o 
tema do estudo falando que porta-voz é aquele que  fala e representa o 
outro. Como porta-vozes de Deus, precisamos anunciar palavras de 
vida, porque Deus e consequentemente a sua Palavra é vida. Diga que 
o estudo de hoje aprenderemos com o profeta Ezequiel, ensinamentos 
práticos para sermos porta-vozes de Deus  na nossa geração. 

 

Dinâmica:  A voz da esperança 

Antecipadamente, crie frases de esperança e encorajamento. Por 
exemplo: “Deus tem o melhor para sua vida,  Você vai conseguir!, Deus 
tem bons planos para você, Confie em Deus, etc.. Numere cada frase e 
peça para cada criança escolher um número que representa 
determinada frase. Depois que cada criança escolher o seu número, e 
consequentemente  a sua  frase, você   vai   pedir  para  que  cada  uma 

 

 

 

 



 

delas escolha uma outra criança e declare a frase representada pelo 
seu número. A criança que for escolhida não poderá ser escolhida 
novamente. Assim todas receberão frases de esperança. Pergunte 
como elas se sentiram falando e também ouvindo palavras de 
afirmação. 

 

Conclusão: É muito bom receber palavras de encorajamento e 
palavras de bençãos. Os dias são maus,  e com tantas más notícias que 
ouvimos, nós precisamos ser a voz de Deus. Nós somos privilegiados 
porque nós temos a Palavra de Deus que é cheia de boas notícias. Nem 
todos tem conhecimento da Palavra de Deus,  outras  vezes por 
estarem sofrendo muito, as pessoas tem a tendência de esquecerem o 
que Deus  promete na Sua Palavra. Precisamos ser aquele que lembra 
o outro a boa notícia.  Use a sua boca para profetizar esperança. 

 

História Biblica:  O vale de ossos secos (base bíblica Ez. 37:1-12) 

Ezequiel era de Jerusalém, porém quando Deus começou a usá-lo para 
ser porta voz de um povo, ele estava distante do seu país, ele e o povo 
de Israel estavam na Babilônia porque não podia permanecer na sua 
nação. Era um momento muito difícil! Imagine você ser obrigado a 
largar a sua casa e o seu país? Certo dia, Deus o levou para um vale, 
mas não era um vale  verdinho ( leve uma imagem de um vale) . Era um 
vale seco e cheio de ossos. Deus olhou para Ezequiel e perguntou: 
Ezequiel você acredita que esses ossos poderão viver? Ezequiel 
respondeu:  Senhor, tu sabe! Então Deus mandou que ele profetizasse. 
Rapidamente Ezequiel obedeceu e começou a profetizar para que 
crescesse carne, tendões e nervos e que ficassem de pé e  voltassem a 
viver. Então os ossos se juntaram e tornaram carne. Deus soprou sobre 
os ossos e então aqueles ossos se tornaram um grande exército. 
Através dessa experiência, o Senhor revelou ao profeta  que não existe 
nada perdido para o Senhor. Deus pode mudar qualquer realidade. O 
povo de Israel estava vivendo sem esperança fora da sua terra natal e 
Ezequiel foi levantado por Deus para ser seu porta-voz levando  
esperança e fortalecendo o povo na fé e na confiança em Deus. A lição 
que aprendemos, é que nós sabemos que Deus tem poder para mudar 
qualquer situação mesmo nos dias de hoje. Nós somos responsáveis de 
levar fé e esperança para todo aquele que vive momentos de angústia e 
sofrimento, independente da situação por mais difícil que pareça. 

 

 

 

 



 

Compartilhamento: 
 

 

1- QUAIS ATITUDES PRECISAMOS TER PARA SER UM PORTA- 
VOZ DE DEUS E ABENÇOAR AS PESSOAS NOS DIAS DE 
HOJE? 

Seja obediente (Ez. 37:10) – Uma das lições que podemos tirar no 
episódio no vale de ossos secos foi a obediência de Ezequiel onde 
Deus falou para que o profeta profetizasse vida diante daquela situação 
e ele obedeceu. E se Ezequiel não tivesse feito o que Deus havia 
ordenado? Pode ser que esse milagre Ezequiel não tivesse visto. Diante 
de uma situação e um cenário de tristeza nós precisamos ser 
obedientes e ter coragem para falar das maravilhas que Deus pode 
fazer. 
Fale do poder de Deus (Ez.37:14)- Ezequiel foi muito importante para o 
povo de Israel durante o tempo que estavam sendo escravizados na 
Babilônia. O coração do povo estava sem esperança diante das 
dificuldades que enfrentavam. Ezequiel foi aquele que animava e 
fortalecia o povo a continuar confiando e crendo no poder de Deus. 
 
2- PARA QUEM E ONDE VOCÊ PODE  ANUNCIAR PALAVRAS DE 

ESPERANÇA? 
Precisamos estar atentos as oportunidades e as pessoas seja  em 
qualquer lugar. Devemos falar para todos (amigos, conhecidos, 
familiares) sem excessão. 
 
3- VOCÊ TEM TRANSMITIDO PALAVRAS DE ENCORAJAMENTO, 

FÉ E ESPERANÇA? QUAL A SUA MAIOR DIFICULDADE? 
Nós não somos consagrados e conhecidos como profetas, mas quando 
nos tornamos discípulos de Jesus, somos aqueles que anuncia a 
Palavra de Deus. 
 
4- VOCÊ JÁ RECEBEU UMA PALAVRA OU FRASE DE AFIRMAÇÃO 

OU ESPERANÇA QUE JAMAIS ESQUECEU? LÍDER, COMECE 
COM VOCÊ. 

 
CONCLUSÃO: Aprendemos hoje que eu e você devemos falar  das 
maravilhas de Deus. No passado, Deus usou Ezequiel para levar 
esperança. Nos dias de hoje Deus quer nos usar para levar ânimo, fé e 
vida para todo aquele que vive triste achando que o seu sofrimento e 
problemas não tem mais jeito. Fale e anuncie o que Deus ainda pode 
fazer nos dias de hoje. 


