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 SÉRIE: Aprendendo com os profetas 

           TEMA: A VOZ DA COMPAIXÃO 

      Base Biblica:  

Sigam fielmente o caminho que o Senhor, o seu Deus, 
estabeleceu para vocês... (Dt. 5:33) NBV-P 

 

 OBJETIVO DO ESTUDO: Encorajar as crianças a pagarem o preço necessário, em 
obediência para ser voz da compaixão. 

 Introdução para o líder: Seguimos nessa série de mensagens aprendendo com os 
profetas. Hoje começaremos abordando os profetas menores  (livros com poucos 
capítulos). Falaremos de Oséias, um homem que deixou um grande exemplo para 
nós sobre obediência e compaixão. Através da vida de Oséias veremos que 
obedecer nem sempre será fácil, mas com certeza sempre valerá a pena. 
Sugestão: Você pode levar um desenho de uma estrada/caminho com alguns 
obstáculos para ilustrar o tema central do estudo. Existem situações que a 
obediência a Deus vai exigir de nós  desconforto e renúncias grandiosas (os 
obstáculos no caminho) mas para sermos fiéis a Ele, a Sua Palavra  e revelar a Sua 
compaixão através da nossa vida, precisaremos pagar esse preço. 

 

Significado de compaixão- Sentimento de tristeza causado pela tragédia 

alheia e que desperta a vontade de ajudar e confortar quem precisa. Dó. 
 
Dinâmica: Eu decidi obedecer... 
 
Desenvolvimento:  O líder deverá pedir para as crianças levantarem um braço 
direito ou esquerdo. Após estarem  com os braços que você falou para o alto, você 
deverá pedir para que eles levantem agora o braço oposto que pediu para 
levantarem primeiro. Por exemplo, se você falou que primeiro eles deveriam 
levantar o esquerdo, agora pedirá o direito, e vice-versa. Agora você deverá pedir 
para que eles mantenham o máximo que puderem com os braços levantados ( sem 
apoiar em nada). Passando alguns minutos, eles reclamarão do cansaço. A criança 
que conseguir se manter com os braços suspensos por mais tempo, será o 
ganhador. 
 
 Conclusão: Nem sempre obedecer é fácil, principalmente se manter obediente e 
fiel por muito tempo. As vezes nos cansamos,  e é desconfortável, mas vale a pena. 
 
 
 
 

 
 

 



 

Hora da história: A obediência de Oséias 
 
A bíblia não revela muitos detalhes sobre a vida do profeta Oseías, mas 
Oseías foi levantado por Deus diante de um momento difícil que vivia o 
povo de Israel. Um povo que embora conhecesse todos os feitos pelo 
Senhor, decidiu abandoná-lo, levando uma vida infiel e distante de tudo 
que Deus ordenara. Certo dia, Deus chamou o profeta Oséias e falou 
para que ele se casasse com uma mulher de nome Gomer, porém essa  
mulher não vivia os princípios que Deus ordenara, Ela era uma pessoa 
infiel. Agora imaginem para um profeta, homem temente a Deus se  
casando com uma mulher que não honrava a Deus?  Mesmo assim 
Oséias decidiu obedecer e se casou com ela. Eles se casaram,  e 
tiveram filhos, porém sua esposa Gomer foi embora e abandonou 
Oséias.  Deus novamente falou com Oséias ordenando que ele fosse 
atrás da sua esposa, e assim Oséias fez, mais uma vez em obediência. 
Sua esposa, quando largou Oséias terminou  se tornando escrava. 
Oséias não poderia apenas pegá-la e levá-la de volta para casa, ele 
precisaria pagar por ela para resgatá-la. Imaginem vocês, vocês  
pagariam para livrar alguém se essa pessoa tivesse agido de forma 
errada com vocês?  Oséias por obedecer a Deus pagou por ela e cuidou 
dela novamente, cheio de compaixão. Vocês devem estar se 
perguntando: Por que Deus fez isso com Oséias? Deus queria que a   
experiência pessoal deOséias revelasse  a mensagem que ele levaria ao 
povo de Israel, que novamente havia se corrompido dos caminhos do 
Senhor. Oséias representava a pessoa de Deus, bom e justo e Gômer a 
sua esposa estava representando o povo de Israel, infiel que começou 
adorar outros deuses e Deus cheio de compaixão paga o preço do 
resgate através de Jesus.  

 
  Compartilhamento: 

 
1- O QUE VOCÊ FAZ QUE TE DEIXA FELIZ?. 
 Precisamos entender que a alegria de fazer algo que gostamos, jamais poderá tirar 
a alegria completa que só Jesus pode dar. As vezes gostamos tanto de fazer algo 
que terminamos substituído a alegria que só Jesus pode dar. (Você pode perguntar 
como se sentem quando não pode fazer o que gostam). 

 
2-  VOCÊ SE LEMBRA DE TER AGIDO DA FORMA QUE NÃO 

DEVERIA E AINDA NÃO PEDIU PERDÃO A DEUS?  
A compaixão de Deus não tem limites, foi assim com o povo de Israel onde Deus 
levantou vários profetas para serem vozes que alertam o povo sobre o caminho que 
estão seguindo, mas eles também anunciavam o coração de Deus cheio de 
compaixão pronto para perdoar. Se você tem feito algo que não é do agrado de 
Deus, peça perdão e creia que o Senhor te perdoará. Lembre-se de perdoar, mas 
também de que você  é perdoado.. (Ne.9;17b) 
 
 



 
 

3- VOCÊ SE SENTE AMADO POR DEUS? QUANTO CUSTA A SUA 
VIDA PARA DEUS? 

Deus nos ama tanto que pagou o nosso resgate da prisão que o pecado nos leva 

com preço de sangue, através de Jesus. Não existe nada que tenhamos feito que já 

não tenha sido pago por Jesus. Somos muito amados e valiosos para Deus e 

quando entendemos essa verdade em nossa vida, anunciamos também para as 

outras pessoas o quanto Deus as ama. 

 

Conclusão: No estudo de hoje aprendemos mais uma grande lição 
através da vida de Oséias, a importância de estar no caminho da 
obediência, ainda que não seja fácil.  Também  aprendemos sobre o 
amor e a compaixão de Deus pela nossa vida.  Oséias se casou com 
uma mulher que não tinha valor por conta dos seus muitos pecados e 
comportamentos que não agradavam a Deus. Oséias deu uma casa, a 
amou e depois novamente ela não o valorizou, foi embora de casa e 
voltou a fazer tudo errado como antes.  Ela se tornou prisioneira/ 
escrava (o pecado nos torna escravos) e novamente Oséias foi até ela, 
e a comprou de volta a tornando livre novamente. Levou para sua casa 
mais uma vez e cuidou dela. Assim Deus faz com a minha vida e a sua 
vida.  Erramos e nos tornamos prisioneiros dos nossos erros, sofremos, 
ficamos tristes, mas Deus já pagou pela nossa libertação através de 
Jesus. Quando aprendemos essa verdade na nossa vida, precisamos 
ser como Oséias, falando  para todos que não importa o que tenhamos 
feito, Deus está esperando de braços abertos para nos perdoar. Ele deu 
Jesus  para que vivêssemos essa liberdade e alegria e quando nos 
tornamos livres, precisamos ser a voz que anuncia essa compaixão de 
Deus a outras pessoas. 
 
 
 
 
 

Lembrete: Reforce a importância das crianças participarem do culto do 
supere kids no nosso canal do youtube 
 


