
 

 

           IGREJA BATISTA SUPERE 

               Estudo de Células Kids 
               Semana de 15/11/2020 a 21/11/2020 

 

 SÉRIE: Aprendendo com os profetas 

     TEMA: A VOZ QUE CLAMA 

                                   Base Bíblica:  
“Na minha angústia, clamei ao Senhor,  

e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei  
e tu me ouviste a voz”  (Jonas 2:2)  

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Encorar as crianças a desenvolverem um 
relacionamento íntimo e pessoal com Deus através da oração. 

Dinâmica: O mover de Deus através da oração 

Material-  2 copos transparente 1 prato fundo transparente, 2 velas 
pequenas, água, café/corante.  

Desenvolvimento:  Coloque as velas presas no prato, coloque  a água 
com o café/corante. A água precisa estar com alguma coloração para 
facilitar a visualização. Diga que uma vida sem oração é uma vida 
apagada, onde as coisas não acontecem, circunstâncias não mudam ( 
nesse momento você cobre a vela com um copo). Depois você vai tirar 
o copo de cima das velas e vai acendê-las. Novamente você vai cobrir a 
vela com o copo, agora com as velas acesas. As velas apagarão, porém 
a água do prato vai borbulhar e subir para o copo. Nesse momento você 
ressalta a importância de orarmos a Deus, pois quando levamos as 
nossas orações e clamores a Ele, nada fica da mesma maneira. Deus 
trabalha de forma sobrenatural e surpreendente, pois Ele está atento ao 
nosso clamor.  

Sugestão para o líder:  Leve algumas figuras de meio de comunicação, 
como rádio, aparelho celular etc... Pergunte as crianças o que esses 
objetos têm em comum. Após eles responderem, apresente o tema da 
semana. Explique que o clamor vem de uma oração insistente e 
desesperadora por conta de uma situação muito difícil que se esteja 
passando.  Diga  que o assunto vai falar sobre a importância de se 
comunicar com Deus.  Uma comunicação que ao contrário aos meios de 

 

 

 



 

 

comunicação; a oração não falha nunca; já que todos os outros 
aparelhos se não tiverem uma fonte que transmite a  energia ou 
dependendo da sua localização não existirá sinal (para o celular) a 
possibilidade de comunicação será nula.  

Hoje aprenderemos mais uma vez com um profeta. Sua história é 
bastante conhecida e com certeza você já ouviu falar dele, seu nome é 
Jonas, mas hoje vamos nos atentar quanto ao seu posicionamento de 
orar/ clamar a Deus diante da situação difícil que se encontrava por ter 
desobedecido a Deus. Leia a base bíblica. 

 

Hora da história:  (basedo no texto bíblico de Jonas cap.1 e 2) 

 Você sabia que Deus falou para Jonas que ele deveria levar a 
mensagem de arrependimento para os moradores da cidade de Nínive, 
pois estes não conheciam a Deus e consequentemente era um povo que 
comeiam muitos erros. Jonas decidiu não obedecer a Deus pois não 
queria que Deus tivesse compaixão daquele povo. Então Jonas  pegou 
um barco para um outro lugar. No meio da viagem começou uma grande 
tempestade e o mar começou a fiicar muito agitado. Os marinheiros 
ficaram muito nervosos porque o barco em que estavam estava prestes 
a afundar.  Jonas percebendo que aquela situação havia sido causada 
por ele, pediu para que o jogassem no mar, assim a tempestade 
passaria. Após ser jogado ao mar, Jonas foi engolido por um grande 
peixe, foi então que Jonas mesmo estando na barriga do peixe clamou 
ao Senhor (Jonas 2:2). A bíblia fala que Jonas passou três dias e três 
noites dentro da barriga do peixe e depois foi jogado em terra firme. 
Diante desse fato, percebemos como Deus está atento aos nossos 
pedidos. Precisamos confiar e crer que para Deus não existe situação 
que ele  não tem poder para mudar, porque Nele está todo o poder. 
Precisamos direcionar as nossas súplicas para a pessoa certa: Deus, 
através de Jesus.  

COMPARTILHAMENTO: 

 
1- VOCÊ TEM O HÁBITO DE ORAR NUM LUGAR ESPECÍFICO? QUAL 

FOI O LUGAR MAIS DIFERENTE QUE VOCÊ JÁ FALOU COM 
DEUS? (Jonas. 2.1) 
A bíblia ressalta a importância de termos um momento e lugar a sós com Deus para 
orarmos. (Mt 6:6). Mas através do exemplo de Jonas que diante da situação 
desesperadora que estava vivendo, orou dentro da barriga do peixe e vimos que 
Deus não só o escutou como o livrou, podemos aprender que em qualquer lugar 
havendo uma necessidade, devemos clamar a Deus; seja na escola, brincando na 
rua com os amigos, etc... 
 
 



 
 

 
2- SABEMOS QUE A ORAÇÃO É UMA CONVERSA COM DEUS.  

QUAIS AS FORMAS QUE PODEMOS OUVIR A VOZ DE DEUS  
COMO RESPOSTAS DE ORAÇÃO? (Jonas 2:10) 
São muitas formas, pois Deus responde cada um e cada situação de formas 
diferentes. Entre elas, podem ser através da leitura bíblica, de uma Palavra 
ministrada na célula ou no culto do supere kids. Destacando o exemplo de Jonas 
aprendemos que Deus muitas vezes fala com outra pessoa (no caso de Jonas 
foi o peixe) e não obrigatoriamente a quem está clamando, por isso se você está 
orando e acha que Deus não ainda não te respondeu, não desista, Ele pode 
estar falando com alguém a respeito de você.  
 

3- VOCÊ TEM VIVIDO EM OBEDIÊNCIA A DEUS E A SUA VOZ? 
Através de Jonas percebemos a importância de viver uma vida de 
obediência a Deus. Jonas percebeu isso quando se viu a beira da 
morte por desobedecer a voz do Senhor. 
 
 
 
 

 CONCLUSÃO: Hoje aprendemos a importância de uma vida de 
oração com Deus. Deus sabe de tudo, mas ele quer nos ouvir. Não 
importa o lugar que estamos, seja um lugar de dor, sofrimento e 
tristeza, se orarmos em todo tempo, esse ambiente experimentará 
uma  transformação inexplicável. Que a partir de agora,  as nossas 
orações sejam para que as nossas escolhas estejam de acordo com 
a vontade de Deus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lembrete: Reforce a importância das crianças estarem participando das 
nossas celebrações do Supere kids no canal do youtube. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


