
 

IGREJA BATISTA SUPERE 

         Estudo de Células Kids 
          Semana de 08/11/2020 a 14/11/2020 

 

 SÉRIE: Aprendendo com os profetas 

     TEMA: A VOZ DA DECISÃO 

      Base Bíblica:  
Ensina-me a fazer a tua vontade,  
pois tu és o meu Deus... (Sl. 143:10)  

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Despertar nas crianças a importância de 
fazer boas escolhas hoje, pois as nossas escolhas refletirão no nosso 
futuro e  no futuro da nossa família. 

Sugestão para o líder:  Leve a figura de um semáforo. Pergunte as 
crianças se elas sabem o que é, e o que representa cada cor. Após 
responderem, diga que hoje falaremos sobre escolhas. Pergunte as 
crianças qual a semelhança do semáforo com o estudo de hoje.  

Conclusão: Assim como a cor verde significa siga, a cor  amarela, 
atenção e a cor vermelha pare,  as nossas escolhas também precisam 
passar por essa análise.  Existem situações que precisamos escolher 
pelo sim (verde), as vezes pelo não (vermelho) e muitas escolhas 
precisarão de uma atenção maior antes de serem definidas. (amarelo). 

 
Quebra-gelo- 
Material: 2  copos transparentes com água, 3 colheres de sal, 2 
ovos 
 

Desenvolvimento:  Coloque o sal em apenas um dos copos e mexa.  
Fale que os copos representam escolhas que precisaremos fazer 
durante  a nossa vida. Coloque um ovo em cada copo. O ovo que for 
colocado no copo com água e sal não vai afundar. Já o copo que tiver 
só com água o ovo afundará. Reflita com elas a importância de estarem 
atentas às escolhas e oportunidades que surgirão no decorrer da vida. 
Tem escolhas que podem nos levar para o fundo e longe de tudo que 
Deus sonhou para cada um de nós. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Introdução para o líder: Hoje vamos aprender com o  profeta Obadias. 
Seu livro com apenas um capítulo fala da condenação de um povo, os 
Edomitas que se juntou com o povo Babilônico para destruir Jerusalém. 
Os Edomitas eram descendentes  de Esaú, o irmão de Jacó,  e por  isso 
 
 
 os Edomitas eram parentes do povo Israelita. Essa rivalidade entre o 
povo Edomita e Israelista começou há muitos anos atrás por conta de 
uma escolha/atitude impensada de Esaú, pois algumas escolhas trazem 
consequências sérias para a nossa vida e família. Vamos conhecer a 
história onde tudo começou? 
 

Hora da história:  A escolha imprudente 
                        (Baseado no texto bíblico de Gn.25:29-34) 
 

Era uma vez dois irmãos. Um se chamava Esaú e o outro Jacó. Eles 
eram gêmeos, mas Esaú era um pouquinho mais velho porque nasceu 
primeiro. Bem antigamente, o filho mais velho não só recebia uma 
benção especial do pai como também a maior parte das riquezas da 
família. Isso se chamava "direito de primogenitura". Era um direito muito 
valorizado. Esaú nasceu primeiro, portanto o direito de primogenitura 
era dele, mas isso era uma coisa que Jacó desejava muito. Um dia, 
Jacó estava cozinhando um delicioso prato de carne quando seu irmão 
mais velho chegou do trabalho. "Estou com muita fome"! Disse Esaú. " 
Me dê um pouco dessa comida maravilhosa!". Jacó respondeu: " Eu 
dou... se você me passar seu direito de primogenitura. Vamos fazer 
uma troca - este cozido por seu direito de filho mais velho!" . Esaú tinha 
uma escolha a fazer. Naquele  momento,  ele  estava com muita fome! 
De que lhe serviria o direito de filho mais velho no futuro, se ele não 
tivesse o que comer naquela hora? Além disso, Esaú não dava muito 
valor ao seu direito, achava que não fazia diferença nenhuma. Assim, 
ele trocou sua benção e o direito de primogenitura por um prato de 
cozido! Algum tempo mais tarde, Esaú se arrependeu muito de ter feito 
a troca e  sofreu consequências graves por ter tomado uma decisão de 
momento que atingiu não só a  ele, mas gerações seguintes. 
Precisamos estar atentos, pois as vezes por uma necessidade ou até 
um vontade boba podemos fazer escolhas que nos prejudicarão muito. 
 
 

Compartilhamento: 
 
 
 
 



 
 

1- VOCÊ JÁ FEZ ALGUMA ESCOLHA ERRADA QUE TROUXE  
CONSEQUÊNCIAS RUÍNS PARA VOCÊ E PARA OUTRAS 
PESSOAS? COMPARTILHE!  

 Não podemos abrir mão dos valores que Deus nos deu por conta de uma alegria ou 
vontade momentânea. Vimos que foi isso que Esaú fez quando abriu mão da 
benção da primogenitura porque estava com fome. 

 
 
 
 

2- VOCÊ ACHA QUE AS SUAS ESCOLHAS HOJE, VÃO PRODUZIR 
RESULTADOS POSITIVOS NO FUTURO?  JUSTIFIQUE. 

Você pode dar exemplos sobre a importância de estudar, obedecer os pais, de agir 

como a bíblia nos orienta, etc... 

 

 

 
 CONCLUSÃO: Obadias foi usado para ser voz de Deus levando a 

sentença (decisão final) para dois povos. O povo Edomita ( 
descendentes de Esaú) foi condenado a destruição. O povo de  
Israel (descendentes de Jacó) recebeu uma palavra de que seria 
restaurada. Vimos a sentença de Deus em relação a dois povos, e 
isso tem a ver com escolhas diferentes de duas pessoas lá atrás, 
como vimos na história. Que eu e você possamos buscar em Deus, 
na Sua Palavra e com pessoas que se pareçam com Jesus  através 
dos seus conselhos toda instrução necessária para as nossas vidas, 
só assim desfrutaremos das bênçãos do Senhor de forma completa. 

 
  

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


