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Aula 1 –
Deus escuta minha voz quando eu choro-ISMAEL

Hoje iniciamos esta Campanha muito preciosa. Falaremos sobre Ismael, filho de Abraão
com Agar, a serva de Sara

Para você Professor:
LEIA GÊNESIS 16
Agar era a serva egípcia, pessoal de Sara; escrava e sujeita a todos os desejos de sua
dona. O que era para refletir honra, obediência e lealdade aos seus senhores, se tornou
um grande conflito quando Sara a designou para se deitar com Abraão e ser mãe de
aluguel, por ela ser estéril, contrariando assim a promessa de Deus sobre eles de serem
pais de  uma grande nação.
A gravidez de Agar muda seu comportamento e ela passa a se autovalorizar e todo seu
orgulho de ser mãe; dar à luz ao "primogênito” de Abraão recai sobre Sara, que
consequentemente  a despreza, rejeita e maltrata e por fim a abandona no deserto.
Neste cenário todo, tem uma criança, que “não tem nada a ver com isso”, mas que
influenciada pela referência de sua mãe, zomba de Isaque ao ponto de Sara não
suportar e pedir a Abraão que mande os dois, Agar e seu filho, embora.
Deus traz a solução para cada uma das partes.
A tendência humana é assim, rejeição, abandono, desprezo, mas Deus é justo.
Os adultos criaram todo o problema, e a criança no meio, parece que não foi ouvida.
vers. 17 “Deus ouviu a voz do menino”, e mandou o anjo e fala com Agar: “ Não tenha
medo porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está”

Que emocionante saber que Deus ouve o choro de uma criança, independente do
cenário que ela está vivendo, independente do ambiente e dos culpados ou não!
A criança precisa saber que ela é ouvida por Deus.
Que esta aula seja um alívio para cada uma de nossas crianças.
Imagine...Pense, se nós  soubéssemos disso, plenamente, quando éramos crianças!
Imagine então o que esta ministração vai causar na vida de nossas crianças!

Leia e Medite:

GÊNESIS 21:9-19
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Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● a entender a história que está na Bíblia
● a saber  que  Deus não mudou. Ouviu  a voz do menino, vai ouvir a dela  também.

Sempre!
● A ENTENDER QUE DEUS SÓ VAI OUVIR SE ELA FALAR COM ele E ORAR É FALAR COM

DEUS
● a  reagir, falando com DEUS EM ORAÇÃO.

Qual é a situação da criança:

Por que a criança chora?
Em cada fase da criança, o choro tem  uma razão
Chorar faz parte do crescimento emocional e funciona como um desbloqueio
sentimental.

“É interessante que à medida que cresce e vai adquirindo as primeiras palavras, a
criança seja valorizada por essa aprendizagem, bem como estimulada a se comunicar
através da fala, substituindo o choro (...) Aos poucos a criança vai percebendo que as
palavras funcionam melhor, que consegue argumentar da mesma forma como seus pais
fazem, vai se sentindo segura e tornando-se compreensiva de que nem sempre as coisas
ficam como ela quer.”
https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/crianca-que-chora-demais.htm

O mais importante é discernir o choro; saber a razão e ouvir a criança, sempre. A
criança precisa saber que ela sempre será ouvida. Um problema que um adulto julga
banal, pode ser o mais angustiante de uma criança. E ela precisa sentir segurança seja
por parte dos pais ou seja por parte dos educadores  e formadores, como  nós.
Apesar de Ismael ser um menino debochado e caçoador, seu choro era genuíno. Ele
estava arrependido, talvez, mas com certeza naquele momento com muito medo.
Estava sozinho. Sua mãe tinha se afastado dele, porque não suportaria vê-lo morrer ali,
agonizando no deserto, sem água e com fome.
Deus ouviu e enviou  socorro.
Toda vez que a criança chorar e precisar de socorro Deus  vai ouvir.

https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/crianca-que-chora-demais.htm
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Para os menores, use bonecos e rolinho de papel: Pode ser também a atividade para
cada criança

Use também
● um pouco de areia para representar o deserto
● uma garrafinha d'água
● imagem de um poço - ou um poço
● imagem de um menino chorando (sugestões abaixo)
● Use também as carinhas coladas em cartão ou em palito: (sugestão abaixo)

LOUVOR:

SER RECONHECIDO DE DEUS (RP15)

VERSÍCULO DO DIA :(sempre adaptado ou na versão NTLH)

Salmo 55:17
De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei; e clamarei, e ele ouvirá a minha voz.

MINISTRANDO:
Olá crianças!
Hoje quero contar aqui uma história que está aqui, na Bíblia, então é verdade.
Mas, antes, tenho uma pergunta e eu tenho certeza que todos vão responder SIM:

https://youtu.be/m6M4EtKSnOU
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- Quem aqui já chorou?
Ah…, eu também já chorei.

- Quem aqui já chorou e todo mundo ouviu? Chorou bem alto? É, mesmo?! Puxa...
Humm… eu também.

-     Quem aqui já chorou, bem alto ou baixinho. mas... ninguém ouviu
- Mas por que será que a gente chora? (medo, porque quer alguma coisa, porque

está doente, nervoso, porque não aconteceu do jeito que você queria, birra,
manha…) Tem vários motivos. Chorar é um jeito de sair pra fora tudo o que está
aqui dentro!

Muito, muito tempo atrás, tinha uma mãe e um filho que precisaram sair do lugar onde
eles moravam. Teve um problema lá e eles tiveram que sair. Só os dois.
Eles não tinham pra onde ir, não tinham casa, nem roupa, nem nada. Tiveram que ir à
pé. E o lugar era no deserto, (mostre a areia) e a única coisa que eles tinham era uma
vasilha de água, tipo nossas garrafinhas de hoje, (maior).
Onde eles iriam dormir? Onde iriam ficar? Onde comeriam? A água acabaria! Era
deserto! Só tinha areia e muito, muito sol!

- Mãe, tô com muita sede!
- Bebe só um pouquinho, filho pra não acabar.
- Mas estou com muita, muita, muita sede! Não quero mais andar. Tô cansado!
- Mais um pouquinho filho, vamos encontrar um lugar pra ficar.
- Mas, mãeeee ! - e começou a chorar, chorar. Esse lugar não tem nada! Não tem

ninguém! Nós vamos morrer, aqui! Eu não quero morrer!! E chorava, chorava,
muito!

E eles foram caminhando, caminhando e o menino chorando. A mãe também não sabia
o que fazer! Ela nem podia chorar, porque ele não queria que seu filho a visse chorar…
Que situação difícil! Será que eles morreriam de sede mesmo?

- Mãe quero mais água! - Ela deu as últimas gotas para ele.
Ele já estava muito fraco mesmo e não conseguia andar. Ela viu uma arvorezinha, pegou
o filho no colo e deitou ele lá e pensou: “Meu filho vai morrer e eu não quero ver isto!”
Ela se afastou dele e começou a chorar bem alto.
Não tinha ninguém para ouví-los! Era o fim!...
MAS, está escrito aqui, DEUS OUVIU A VOZ DO MENINO!! E lá do céu o ANJO DE DEUS
CHAMOU A MÃE E DISSE:
- O que você tem? Não fique com medo, não, porque Deus ouviu a voz do menino aí
onde ele está . Fique em pé! Pegue o menino. Dê a mão para ele ! vai dar tudo certo!
Ela se levantou e abriu os olhos e viu um poço de água! Ebaaaa!
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Ela encheu a “garrafinha” e deu água para o menino e ele não morreu!! Vamos
aplaudir!! Como Deus é bom!
Depois deu tudo certo, eles encontraram um lugar para morar, o menino cresceu, ficou
um adulto muito, muito importante e se casou e teve uma família muito grande! Deus
cuidou dele para sempre !
Vocês acham que Deus mudou?
Vocês acham que quando você chorar, Deus ainda continua ouvindo o choro de uma
criança?
Vocês acham que Deus se importa com as crianças?

Sim, ELE NÃO MUDOU! ELE SE IMPORTA com todas as crianças. Ele sempre vai ouvir.
- O que ele vai ouvir? - A VOZ
- Como é que sai a voz? Falando, não é mesmo? Então as crianças precisam falar

com Deus, e ORAR É FALAR COM DEUS, Mesmo que seja uma voz de choro… Sim !
DEUS VAI OUVIR COM CERTEZA, e vai dar tudo certo!

Se as crianças não falarem  com ELE, como ele vai ouvir a voz delas?
Eu também quero ouvir vocês, se alguém quiser falar, eu vou para e ouvir vocês
O papai e a mamãe também vão ouvir você. Vocês têm que contar tudo para eles.

- AMÉM? VAMOS FALAR COM DEUS AGORINHA MESMO? ELE VAI OUVIR!
- DEUS QUER MUITO, ELE DESEJA OUVIR A VOZ DAS CRIANÇAS!

( Coloque de fundo ‘ SER RECONHECIDO” RP15) -
Formadores, peça muito discernimento para que você possa saber o que orar neste

momento e para que as crianças sejam tocadas pelo Espírito Santo. Esteja atenta, talvez
alguma criança queira falar com você,

ORAÇÃO:
DEUS, eu sei que o senhor escuta a minha voz, até mesmo se eu chorar. Eu quero falar

com o SENHOR, todos os dias, como estou falando agora. Eu desejo que o SENHOR
conheça a minha voz. Me ajuda nisso, em nome de Jesus
Quero que o Senhor me ensine a ser diferente, a ser um apostólico, e nunca permitir que
eu fique triste e me sinta sozinho. Quero ter o Consolador e também ensinar meus amigos
a serem consolados .
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NISTRAN
DO:
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Ismael, não tinha nada para entregar como oferta para Deus. Ele tinha sua voz. Era tudo
o que ele tinha naquele momento!
Quando entregamos nossas ofertas, precisa ser tudo o que temos, às vezes não temos
dinheiro, nem uma moeda. Tudo que Deus quer é o nosso melhor!
Qual é o melhor que as crianças podem dar?
Quando Ismael entregou talvez a última coisa que ele tinha, Deus parou, ouviu e
mandou o anjo para mostrar a água que eles não estavam vendo.
Deus sempre vai fazer existir o que não existe.
Por isso precisamos entregar o melhor!

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!

Hoje iniciamos a campanha Minha Voz. Ministramos sobre Ismael, filho de Agar. A Bíblia
fala que Deus ouviu a voz do menino..

Nosso ensinamento:

As crianças devem saber que Deus não mudou e escutou a voz dela mesmo se estiver
chorando, e com certeza vai ajudá-la, mesmo que um momento muito difícil.

Desafio da semana: Sentar com seu filho(a) pelo menos 10 minutos por dia para
ouví-lo(a) falar. prestar mesmo atenção na sua voz. Marque mesmo um horário. Durante
o jantar, depois do jantar , agende nesta semana este momento e faça disso uma rotina.
E neste momento tenha um momento de oração.

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/

Deus abençoe!

https://www.renascerkids.com/
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ATIVIDADE: SUGESTÕES
(ANEXO) Você vai precisar para cada criança  de :

2 copinhos descartáveis de papel ou isopor por criança.
Leve os copinhos, já com o rostiho desenhado e um com o corte
veja o modelo em:
https://auchaneeu.auchan.pt/criancas/oficina-das-artes/copo-cara-feliz/

LEMBRANCINHA:

A atividade será a lembrancinha
ou aviso de porta

https://auchaneeu.auchan.pt/criancas/oficina-das-artes/copo-cara-feliz/
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SUGESTÃO DE IMAGENS:
PARA AMPLIAR E IMPRIMIR
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pode ser Ismael chorando
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