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Estudo de Células Kids  
Semana de 22/11/2020 a 28/11/2020  

 

SÉRIE: Aprendendo com os profetas 
 

TEMA: A VOZ DA MISERICÓRDIA 
 

Base BÍblica:  
“Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e 

esqueces a transgressão do remanescente da sua herança?”  
(Miquéias 7.18) 

 

OBJETIVO: Levar os participantes a refletirem como Deus tem sido 
misericordioso e amoroso para conosco, e também como sermos voz 
dessa verdade para outras pessoas. 
 
 

Introdução para o líder: Hoje aprenderemos com o profeta Miquéias. 
O livro desse profeta nos faz refletir sobre as misericórdias do nosso 
Deus e também de vivê-la em nossa vida diária. Miquéias se levantou 
para lembrar quem era Deus e o que Ele tinha feito. Você pode 
perguntar as crianças: Para vocês quem é Deus? Após inúmeras 
respostas, destaque o atributo de um Deus misericordioso. Pergunte as 
crianças se elas sabem o significado de misericórdia, (bondade e 
perdão. Misericórdia divina é perdoar os pecados, apesar dos erros de 
quem os praticam). Da mesma forma, pergunte a elas: Vocês lembram 
de alguma situação na bíblia que aprendemos sobre misericórdia? ( 
Pedro quando negou Jesus, Zaqueu o publicano, a mulher adúltera, 
Jonas, o próprio povo de Israel que vivia reclamando de Deus; se 
esquecendo das maravilhas que Deus realizava para chegarem a terra 
prometida e muitos outros . 

 

Leia e explique a base bíblica, levando as crianças a refletirem do 
quanto já experimentaram as misericórdias do Senhor sobre as suas 
vidas e na vida dos seus familiares. 
 
 
 

Compartilhamento: 

 

1- DIGA ALGUNS DOS MOTIVOS QUE VOCÊ TEM PARA SER 
AGRACIDO A DEUS? 



 

Precisamos ser gratos a Deus. O profeta Miquéias foi levantado por Deus para 
lembrar o povo de Israel os tantos motivos que eles tinham para serem gratos a 
Deus. (Miquéias 6:4) 
 

 

2- VOCÊ SE SENTE AMADO POR DEUS? VOCÊ ACHA QUE EXISTE 
ALGUMA SITUAÇÃO QUE DEUS AINDA PRECISA TE 
PERDOAR?  

A palavra de Deus nos afirma que Ele não permanece com raiva, mas tem prazer 
em mostrar amor. Deus nos ama! Nada que façamos poderá acabar com esse 
amor. Deus não se alegra em expor os nossos erros, mas atira os nossos pecados 
nas profundezas do mar, ou seja, eLe não se lembra mais. Se você se arrependeu 
Deus já te perdoou, não importa o que você tenha feito. 
 
 
 

3- VOCÊ TEM APROVEITADO AS OPORTUNIDADES PARA FALAR 
DA BONDADE E DO AMOR DE DEUS? 

 

Precisamos aproveitar cada momento para falar do amor de Deus e misericórdia de 

Deus. 
 
 
 
 

 

CONCLUSÃO: Hoje fomos lembrados através da vida do profeta 
Miquéias que temos um Deus bondoso, amoroso e misericordioso 
sempre pronto a nos perdoar. Que a partir de hoje possamos viver e 
desfrutar desse privilégio, mas também fazer conhecido esse Deus 
misericordioso para todas as pessoas que ainda não O conhece. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lembrete: Lembre as crianças da importância de assistirem as 
celebrações do Supere Kids no nosso canal do Youtube. 


