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 SÉRIE: Aprendendo com os profetas 

                    TEMA: A VOZ DO CONSOLO 

                                 Base Biblica:  
O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia.  

Ele protege os que Nele confiam.  (Naum 1:7) 

  

 OBJETIVO DO ESTUDO: Encorajar cada participante a ser voz de 
consolo em meio a tempos desafiadores. 

 

Significado de Consolo- Alívio, forma de amenizar a aflição, confortar. 

 

Sugestão para o líder: Mostre às crianças as figuras 1 e 2. (última 
página) Pergunte se elas conseguem identificar a diferença das duas 
imagens. Espere que respondam. Depois que responderem  figura 1 (o 
pai repreendendo o filho por ter tirado uma nota ruím na prova). Figura 2 
(o pai consolando o filho que está triste por alguma situação).  Diga que 
hoje estaremos aprendendo sobre o profeta Naum. Naum foi levantado 
por Deus para levar consolo ao povo de Deus. Leia a base bíblica e 
introduza o tema da semana. Comunique às crianças que Naum não 
levou apenas palavra de consolo, mas Deus o usou para que ele 
transmitisse uma palavra de juízo (sentença/julgamento)  a um 
determinado povo, os  Ninivitas. Você se lembra dessa cidade? Isso 
mesmo! A cidade em que Jonas foi enviado para pregar  
arrependimento. As duas figuras nos faz perceber que existem 
momentos que um pai repreende e nos faz arcar com as consequências 
das nossas escolhas o que muitas vezes sofremos por termos optado 
por essas escolhas erradas; mas também temos um pai que nos 
conforta e nos consola quando estamos tristes. 

A hora da história: Agora vamos relembrar a história da cidade de 
Nínive para entendermos melhor. Nínive era uma cidade onde as 
pessoas não obedeciam e nem temiam ao Senhor, Deus então enviou o 
profeta Jonas (como já aprendemos anteriormente)  para que a cidade 
viesse a se arrepender, caso contrário, ela seria destruída.  Toda a 
cidade se arrependeu e foi  salva.  Anos  mais tarde, cerca de  duzentos  

 

 

 



 

anos aproximadamente, a cidade de Nínive voltou a cometer os 
mesmos pecados. Então Deus levantou novamente um profeta para 
levar o Seu recado. Vocês  sabem que profeta foi esse?  Isso  mesmo!  
Naum! Eles decidiram continuar agindo contra os princípios Deus e , 
pecando contra Ele. Mas nesse cenário de sofrimento, Deus não 
chamou Naum apenas para levar palavra de Juízo ao povo de Nínive. 
Vimos também Deus usar Naum de forma linda, mesmo diante do caos 
que a cidade de Judá se encontrava por ter sido saqueada  e destruída 
pelo povo Assìrio (os ninivitas) receberam do  palavras de  conforto e 
consolo vindas através do profeta Naum dizendo que aquela situação 
logo passaria pois Deus já estava cuidando para que aquele sofrimento 
acabasse. Nessa história aprendemos duas lições: a importância de nos 
mantermos fiéis a Deus em todo tempo, pois Deus permite que 
colhamos exatamente o que  plantamos. A outra lição é que não importa 
a situação, por mais triste e desafiadora que pareça, precisamos confiar 
em Deus, tendo a certeza que Ele tem o controle de toda situação, 
anunciando  consolo e esperança. 

 
 

Compartilhamento: 
 
1- VOCÊ SE LEMBRA DE TER AGIDO DE FORMA ERRADA, 

SOFREU AS CONSEQUÊNCIAS E SE ARREPENDEU DAQUELE 
ERRO E DEPOIS NOVAMENTE SE PEGOU AGINDO COM AS 
MESMAS PRÁTICAS? (Naum 1:3a) 

Devemos cuidar do nosso coração e das nossas escolhas. Precisamos cada dia  
nos tornar pessoas melhores. Vimos o exemplo através da cidade de Nínive que 
decidiu mudar através das palavras de Jonas, mas no decorrer do caminho 
novamente se perdeu em velhas práticas e  foi  destruída conforme Naum 
profetizou. Você pode dar o exemplo para as crianças como não querer estudar 
durante o ano e não ouvir a voz dos pais advertindo da importância de estudar, e  
qual será o resultado? A reprovação. Acredite toda escolha gera consequências. 

 
2- VOCÊ ACREDITA EM DEUS E NA SUA PALAVRA? (Naum 1:7)  
A cidade de Nínive era uma cidade fortalecida. Aos olhos humanos, ela jamais 
poderia  ser destruída. Deus revelou a Naum que isso aconteceria, talvez muitos  
não acreditariam que isso aconteceria e permaneceram no erro.  Quando confiamos 
em Deus e na sua Palavra desfrutamos do seu consolo, amor e cuidado sobre nós. 
 

3- EXISTE HOJE ALGUMA COISA QUE TEM TE PREOCUPADO OU 
TE ENTRISTECIDO? COMPARTILHE (Naum 1:15) 

A cidade de Judá (Israel) estava vivendo dias desafiadores porque estava sendo  
 
 
 
 
 



 
 
roubada. Inclusive pessoas estavam sendo mortas pelos Ninivitas/Assírios, mas 
Deus estava mandando que eles voltassem a festejar. Mas como festejar se 
estavam tristes por tudo que estavam sofrendo? Isso nos faz entender que Deus 
tem o poder de colocar fim a nossa tristeza, preocupação e sofrimento por mais 
impossível que pareça. Foi assim com o povo de Judá, quando Deus destruiu a 
cidade de Nínive acabando com o sofrimento do seu povo. Seja o que você tem 
passado, confie no Senhor pois Ele está cuidando de tudo. 
 
 
 
 

 
 

 

Conclusão: Hoje aprendemos lições importantes através do profeta 
Naum. Embora o livro tenha apenas três capítulos, ele fala de um povo 
(Ninivitas) que teve a oportunidade de continuar fazendo as escolhas 
certas, mas decidiu viver suas próprias escolhas e vontades e sofreu as 
consequências negativas dessas escolhas. Do outro lado,  temos o 
povo de Israel (cidade de Judá) que provou do consolo e conforto de 
Deus em tempos desafiadores. Confie, o Senhor é bom! Que essa 
certeza nos leve a viver uma vida dirigida pela Sua vontade e ser uma 
voz para que outros também possam encontrar consolo  em todos os 
momentos das suas/nossas vidas e assim desfrutar da Sua graça e do 
Seu cuidado. 
 
 
 
 

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