
 

IGREJA BATISTA SUPERE 

               Estudo de Células Kids 
            Semana de 01/11/2020 a 07/11/2020 

 

 SÉRIE: Aprendendo com os profetas 

  TEMA: A VOZ DA JUSTIÇA 

                             Base Biblica:  
Então proclamarei tua justiça e te louvarei  

o dia todo. (Salmos 35:28 NVT) 

  

 OBJETIVO DO ESTUDO: Encorajar cada participante a se levantar 
como voz de Deus contra toda e qualquer injustiça. 

 

Sugestão para o líder: Mostre às crianças as figuras 1 e 2. (última 
página) Pergunte se elas conseguem identificar as diferenças das duas 
imagens. Espere que respondam. Após identificarem que a figura 1 o 
coração (representa o amor ao próximo, a Deus e a missão que Ele nos 
confiou) está mais pesado que o dinheiro ( representa os interesses 
pessoais, o egoísmo e a maldade), a figura 2 é oposta. O dinheiro pesa 
mais que o coração. Diga para refletirem como está a balança que 
representa a vida  de cada um. O que tem pesado mais (sendo vivido e 
praticado)  na vida de cada um. Introduza o tema da lição e diga que 
precisamos ter o amor como uma prática de vida, pois quando amamos 
como o Senhor nos ensina praticaremos a verdadeira justiça. 

Introdução para o líder:  Hoje aprenderemos com a história de Amós, 
uma grande lição onde veremos que Deus escolhe quem Ele quer, 
independente de situação financeira. Amós era um homem simples, de 
família humilde e  provavelmente eu e você jamais acharíamos que 
Deus poderia levantá-lo para denunciar  a injustiça e desigualdade de 
um povo/país.  Israel  estava vivendo um tempo de injustiça onde os 
ricos humilhavam e oprimiam cada vez mais os pobres daquela época. 

 
Quebra-gelo- Material: 2 Folhas de ofício, lápis e 1 chocolate ou 
qualquer doce 
 
Procedimento: Faça um círculo grande de modo que os nomes de 
todos os participantes caibam nesse círculo. Coloque o nome de cada 
criança e diga: Este círculo representa o mundo que vivemos 
atualmente, mas também o mundo que  Amós vivia em seu tempo.   Um  
 

 

 



 
mundo que fala que todos somos iguais,  cujas leis falam de  igualdade 
de direitos e oportunidades para todos. Depois, faça um círculo menor 
de forma que nem todos os nomes caibam dentro do círculo pequeno. 
Agora diga que você vai escolher somente alguns  nomes para fazerem 
parte do outro "mundo" pois não cabem todos. Para os nomes que 
entraram no círculo menor,  apresente o chocolate e diga: Se eu 
pudesse daria agora um chocolate desse par…direitos e oportunidades 
para todos. Depois, faça um círculo menor de forma que nem todos os 
nomes caibam dentro do círculo pequeno. Agora diga que você vai 
escolher somente alguns  nomes para fazerem parte do outro "mundo" 
pois não cabem todos. Para os nomes  que  entraram  no círculo menor,   

    apresente o chocolate e diga: Se  eu pudesse daria  agora um chocolate  
desse para cada um que entrou nesse círculo menor.  As crianças que 
só tiveram o seu nome incluído no grande círculo não ganharia esse 
chocolate. Espere a reação dos dois grupos de crianças. 
Provalvelmente as crianças que não ganhariam o chocolate se sentiriam 
injustiçados.  Pergunte aos dois grupos como se sentiram – Agora, 
perguntem para os dois grupos: Como se sentiram diante deste 
exemplo de inclusão e exclusão? Agora, reflitam sobre essas situações: 
uns são beneficiados e outros não. Você pode dar exemplos como 
educação, saúde que deveria ser um direito de todos, mas nem sempre 
isso acontece. Agora fale: Isto que estamos refletindo na 
sociedade/mundo atual, também é o tema tratado no livro do profeta 
Amós. É isso que o profeta denunciava na sua época.  
 

Compartilhamento: 
 
1- VOCÊ SE LEMBRA DE TER AGIDO DE FORMA INJUSTA COM 

ALGUÉM? VOCÊ JÁ SE DESCULPOU COM A PESSOA? 
Deus está disponível para todas as pessoas e Ele deseja que nos arrependamos 
quando erramos. Deus. Ainda que tenhamos que lidar com injustiças e 
desigualdades, acredite, Deus não está interessado em condenar ninguém, por isso, 
peça perdão a Deus e a quem você agiu com injustiça. 

 
2- COMO VOCÊ AGE/ REAGE DIANTE DE UMA SITUAÇÃO QUE 

ALGUÉM ESTÁ SENDO MALTRATADO  ?  
As vezes no meio dos nossos relacionamentos, (grupos de colegas) vemos colegas 
humilhando, fazendo bullying e até não deixando um determinado colega participar 
das brincadeiras, apenas  por ser mais humilde, ou pela cor da sua pele. 
Precisamos ser como Amós, não podemos nos calar diante dessas situações. 
Todos são importantes para Deus. 
 
 
 
 
 
 
 



 
3- APRENDEMOS QUE A INJUSTIÇA EXISTE HÁ ANOS, VOCÊ 

ACREDITA  QUE ESSA SITUAÇÃO PODE MUDAR? 
Jesus prometeu que voltaria para restaurar  (tornar definitivamente melhor) eu e  

você. A justiça muitas vezes é falha, mas tenha esperança porque nesse dia 

prestaremos conta de tudo que falamos e fazemos aqui: as injustiças que sofremos,  

acabarão, por isso deseje pela volta de Jesus. 

 

 

 

Conclusão: Somos chamados para amar todas as pessoas, mas 
também para denunciar toda situação de maldade e injustiça. A forma 
que você deve agir diante de uma injustiça, não está condicionado a 
sua capacidade, pois Deus vai te  capacitar. Assim como Ele levantou 
Amós para ser voz de justiça na sua época,  hoje Ele  quer que você 
aceite o chamado  agindo com justiça e sendo uma voz de justiça nesse 
tempo. 
 
 
 
 

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



 
 
 
 


