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  SÉRIE: Aprendendo com os profetas 

  TEMA: UMA  VOZ DE CONSAGRAÇÃO 

                                  Base Biblica: 

Todavia ainda agora diz o Senhor: Convertei-vos  
a mim de todo o vosso coração... (Joel 2:12)  

 

 OBJETIVO DO ESTUDO: Levar os participantes a refletirem sobre a 
necessidade de consagração para a manifestação do Espírito Santo 
(avivamento) em nossa vida, família  e na igreja local. 

 

 Introdução para o líder:  Leve a figura de uma trombeta. Mostre a 
figura e pergunte as crianças se elas sabem o que é, (instrumento de 
sopro) e para que serve (emitir sinais e tocar músicas). Explique as 
crianças, que antigamente, na época do velho testamento o povo de 
Israel constantemente enfrentavam batalhas e viviam em guerras com 
outros povos para conquistar terras, mas também para se defenderem 
dos seus inimigos. Então foi criada uma estratégia para os guerreiros 
que lutavam na guerra. As trombetas eram tocadas para chamar esses 
guerreiros. Dessa forma, eles se ajuntavam e se preparavam para 
guerrear. Isso acontecia quando havia uma real ameaça de ataques 
precisando se defender ou quando precisavam atacar. Os soldados 
precisavam estar preparados após o toque da trombeta. Eles tinham 
que interromper qualquer coisa que estivessem fazendo em defesa da  
missão, se voltando como Nação para o Senhor (Israel era a nação do 
Senhor).  Hoje falaremos da mensagem que o profeta Joel, levou para o 
povo de Israel, chamando o povo para se voltar para o Senhor, com 
dedicação e honra, sendo uma voz de consagração levando o povo a 
viver um grande avivamento. Que o estudo de hoje seja como o toque 
da trombeta para que voltemos os nossos corações inteiramente a 
Deus, consagrando a nossa vida e o que temos ao Senhor nos dias 
atuais que tem sido tão necessário. 

 
 
 
 

 



 
 
Quebra-gelo- Material 1 esponja, 1 bacia e água 

Leve uma esponja simples. Pegue uma jarra de água e uma bacia. A 
esponja seca representa uma vida que não é consagrada/dedicada a 
Deus. Não busca aprender de Jesus, não ora, não busca fazer e falar 
coisas que agradam a Deus, etc..  Uma esponja seca pode ser levada 
pelo vento, ou seja, uma pessoa que não tem uma vida consagrada ao 
Senhor pode ser levada por situações, circunstâncias e más 
companhias. Mas quando você decide dedicar a sua vida a Deus, 
pensando em fazer tudo que agrada a Ele. Você passa a viver uma vida 
diferente, (jogar água na esponja e encharcar) Cheia da presença do 
Espírito Santo e tudo que você deseja é agradar a Deus. Você passa a 
dedicar a sua vida, o seu tempo, os seus bens e reconhece que tudo  
vem Dele e é para Ele. Tudo que você busca é para o Senhor,  e quer 
viver a Sua vontade, honrá-lo e adorá-lo em todo momento. Deseja falar 
de Deus para todos a sua volta. (esprema a esponja e a água vai sair 
da esponja). Conclua dizendo: Quando temos uma vida consagrada ao 
Senhor, somos avivados  pelo Espírito Santo e desejamos falar para 
todos desse Deus Maravilhoso, das Suas maravilhas e da importância 
de dedicar a nossa vida a Ele.  
 
SIGNIFICADO DE AVIVAMENTO- Tornar vivo, conhecido. 

 
 

Compartilhamento: 
 

1- QUAIS ATITUDES DEVEMOS TER PARA QUE O ESPÍRITO 
SANTO SEJA DERRAMADO/PERCEBIDO NAS NOSSAS VIDAS? 

 Uma vida dedicada ao Senhor deve ser a nossa prioridade. Temos outros afazeres 
mas Jesus deve ser o centro da nossa vida. Precisamos estar atento ao que Ele nos 
orienta, por exemplo: Você tem dito não para as suas vontades para viver a vontade 
de Deus? Por exemplo, abrir mão de um tempo de brincadeira para estar 
aprendendo mais de Deus. 

 
2- VOCÊ COSTUMA TIRAR UM TEMPO DIÁRIO PARA SE DEDICAR 

AS COISAS DE DEUS?  
A base bíblica é uma convocação clara de Deus para que de verdade voltemos  o 
nosso coração para Ele. Tudo que ocupa um lugar no nosso coração, terá a nossa 
atenção, dedicação e investimento quanto ao nosso tempo. Não permita que outra 
coisa ou pessoas ocupem um lugar na sua vida que deve ser ocupado por Deus.  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

3- REFLITA E RESPONDA: O QUE TEM TE ATRAPALHADO  DE 
BUSCAR A DEUS DE TODO O SEU CORAÇÃO? COMECE POR 
VOCÊ, LÍDER. 
 

 

Conclusão: No capítulo 2 do livro de Joel, no verso 28, ele (Joel) 
profetizou que “Deus derramaria do seu Espírito a todos os povos. A 
bíblia relata que essa profecia (recado de Deus) se confirmou no livro 
de Atos, lá no novo testamento muitos anos depois, na Festa de  
Pentecostes. Ela se estende a todos os povos, como Joel disse, o que  
inclui eu e você mesmo nos dias de hoje. Mas lembre-se: Para sermos 
cheios do Espírito Santo,  antes precisaremos de uma ação que 
envolverá intencionalidade, tendo uma vida de dedicação com o 
coração voltado para Deus  e para as coisas Dele. Ocupando o nosso 
coração, Ele passará ser a nossa prioridade e então poderemos ser 
como Joel, uma voz de consagração para as outras pessoas. 
 
 

Líder- Ore pela vida de cada criança! Para  que tenham uma vida 
consagrada ao Senhor. 
 
 
Lembrete: Reforce a importância das crianças estarem participando  
das celebrações infantis no nosso canal do  “Supere kids” no youtube. 
 


