
IGREJA BATISTA SUPERE 

Estudo de Células Kids 
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SÉRIE: APRENDENDO COM OS PROFETAS 

TEMA: UMA VOZ DE REDENÇÃO 

Base Bíblica: 
Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça 

diante de Deus e dos homens (Lucas 2:52) 

 
OBJETIVO DO ESTUDO: Levar a criança a desfrutar da 
redenção em Cristo, anunciando a Salvação. 

 

Introdução- Nessa série de mensagens, temos tido a oportunidade em 
aprender com vários homens que foram levantados por Deus para 
anunciar a Sua mensagem. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre 
o profeta Isaías, o autor do maior livro da bíblia. Isaías recebeu o seu 
chamado através de uma visão que teve do trono de Deus as quais os 
anjos proclamavam a Glória e santidade do Senhor. Isaías por se 
reconhecer pecador, temeu ao ver o Senhor dos Exércitos, mas um anjo 
foi em sua direção e purificou os seus lábios perdoando os seus 
pecados. Isaías ouviu Deus perguntar quem enviaria;  Isaías respondeu: 
Eis-me aqui! Envia-me a mim! E foi assim que começou o ministério de 
Isaías. Revele o tema da semana explicando as crianças que redenção 
significa salvação, auxílio. Isaías profetizou para o povo, mais de 700 
anos antes, a vinda de Cristo o Seu chamado  e a Sua  obra 
redentora/salvadora para a humanidade. 

 
Sugestão para o líder – Leve a semente de uma planta e explique o 
processo que uma árvore precisa passar (nascimento/semente, 
crescimento/regar, poda e por último reproduzir/ frutos) até chegar ao 
ponto de produzir frutos. Ao olharmos a base bíblica, podemos 
aprender, que mesmo Jesus sendo o próprio Deus, as etapas da vida 
nâo foram puladas. Jesus nasceu, ia ao templo, cresceu, aprendeu uma 
profissão com o seu pai José, desenvolveu O Seu ministério até chegar 
ao cumprimento da sua missão. Pergunte as crianças se elas têm 
buscado  crescer   em  conhecimento  e  graça  diante  de  Deus  e  dos 



homens, assim como Jesus. Ressalte que isso só é possível com 
atitudes práticas de um relacionamento com Deus através da oração, da 
leitura bíblica, etc... 

Compartilhamento: 

1- QUEM É JESUS PARA VOCÊ? 
Jesus é o filho de Deus, mas além de filho de Deus Jesus veio com a missão de nos 
salvar e nos libertar dos nossos pecados. Quando decidimos aceitá-lo como o nosso 
Salvador, Ele passa ser o nosso Auxílio. Através do Seu ato na cruz, fomos 
perdoados e libertos de toda  culpa, como o profeta Isaías anunciou. (Is. 53;5) 

 

2- QUE IMAGEM VOCÊ TEM PASSADO PARA OS OUTROS SOBRE 
A SUA VIDA? COMO VOCÊ TEM SIDO RECONHECIDO? 

Isaías significa “O Senhor é a nossa salvação” Mesmo antes dele começar a falar 

como profeta, Isaías através do seu nome já carregava a mensagem de salvação no 

seu ministério. Esteja aonde estiver, você precisa ser reconhecido como alguém que 

tem honrado a Deus com a sua vida. 

 

 

CONCLUSÃO: Hoje aprendemos que Jesus é o nosso Redentor e 
Isaías profetizou muitos anos antes de isso acontecer. Disse que Jesus 
viria com essa missão. Redentor significa Salvador, isso mesmo 
redenção tem a ver com salvação. Hoje é dia de Salvação e novas 
atitudes. Se você ainda não tem Jesus como o seu Salvador agora é o 
momento. Se você já o aceitou como Salvador, Ele tem sido o seu 
Auxílio para vencer o pecado? ( maus comportamentos, tratar o outro  
de forma grosseira, palavras que ofendem e até palavrões). Invista o 
seu tempo em algo proveitoso e que glorifique a Deus. Lembre-se o 
sacrifício de Jesus é suficiente. Através do nosso exemplo de vida 
podemos anunciar a Redenção de Jesus para outras pessoas. Seja 
você uma voz de redenção. 

 
Líder: Pergunte se tem alguma criança que ainda não tem Jesus como 
Senhor e Salvador e faça o convite. 

 

ATIVIDADE: Você pode levar um desenho de uma árvore com raíz, 
(explique que a raíz forte de uma árvore faz com que ela se desenvolva 
e a matenha firme). Pergunte as crianças que atitudes elas precisam ter 
para estarem fortalecidas crescendo e se desenvolvendo. A medida que 
forem falando coloque escrito na ráiz do desenho. 

 
LEMBRETE: Ressalte para as crianças a importância de estarem 
participando das celebrações do Supere kids através do nosso canal no 
youtube. 


