
 
 

Abril – O CHAMADO 

 

 

  INTRODUÇÃO 

 
Ano de Isaías é ano de ouvir a voz de Deus a atender ao Seu chamado. 

O Senhor chama a cada um de nós individualmente e para cada um Ele designou algo especial, uma missão, um 

propósito (Romanos 8:28). 

 

Prepare-se para dizer: “Eis-me aqui” para o Senhor todos os dias e descubra que essa é a melhor escolha para 

toda a vida. 

 

NOSSOS TEMAS: 
 

Nos meses de abril e maio ensinaremos para a criança o que é o chamado. 

Isaías foi um profeta escolhido por Deus, que viu ao Senhor, e teve sua boca tocada com a brasa viva do altar. Ele se 

abriu para ouvir a voz de Deus, e prontamente se colocou a disposição para cumprir o proposito que Deus tinha para 

a vida Dele. 

 

Nessa campanha, aprenderemos com a história de Isaías, e aprenderemos com tantos outros homens de Deus que 

atenderam ao chamado do Senhor. 

 

Professor, faça a cada aula dessa campanha um cenário que represente a história Bíblia (você pode usar o símbolo 

do dia como inspiração para a decoração. Traga a encenação do personagem que viveu o chamado, contando como 

ele ouviu a voz de Deus e o que aconteceu com ele (se vista como cada um deles). As crianças serão marcadas pela 

experiência de reviver essas histórias. 

 
Nossas aulas: 

 

Data Tema Da Aula História 
Bíblica 

Referência 
 

Símbolo 

30/03 a 
03/04 

O chamado te afasta do pecado Noé Genesis 6 Arco Iris 

06/04 a 
10/04 

O chamado te faz ser um guerreiro de Deus Josué Josué 1 Espada 

13/04 a 
17/04 

O chamado faz você viver os sonhos de Deus Esther Esther 2 Coroa 

20/04 a 
24/04 

O chamado acontece desde a barriga da mãe Jeremias Jeremias 1 Argila 

27/04 a 
01/05 

O chamado te ensina coisas novas Pedro Lucas 5 Peixe 

04/05 a 
08/05 

O chamado te dá visão Paulo Atos 9 Óculos 

11/05 a 
15/05 

O chamado é para aqueles que amam a Deus Davi 1 Samuel 16 Ovelha 

18/05 a 
22/05 

Deus chama as crianças Samuel 1 Samuel 3 Microfone 

25/05 a 
29/05 

Já posso dizer “Eis me aqui! ” Isaías Isaías 6 Águia 

Deus abençoe e boas aulas! 

Equipe pedagógica! 
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AULA 1: O chamado te afasta do pecado. 

 
Nesta aula falaremos sobre o chamado que Deus tem para cada um de nós. 
Aprenderemos que para seguir o chamado precisamos nos afastar do pecado e buscar ter uma vida de 
aliança com Deus. 

 
PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Deus nos chama para crermos em Jesus e sermos salvos. Quando atendemos esse chamado, nós nos 
tornamos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. 
Cada cristão salvo por Jesus é chamado para ter uma vida diferente. Deus nos chamou para vivermos em 
paz com Ele, espalhando seu amor e pregando o evangelho para outras pessoas. Essa vida nova que 
Deus preparou para nós é muito mais que qualquer outra coisa que podemos imaginar!   
 
Aprenderemos nessa aula muito com Noé. Naquela época, a humanidade estava tão próxima da 
corrupção irremediável que Deus enviou o diluvio para limitar o tempo em que o homem poderia continuar 
em pecado. Deus estava dando uma oportunidade para a humanidade permanecer na terra através da 
fidelidade de Noé, que era íntegro de coração no seu relacionamento com Deus, o único justo.  
 
Foi aí que Deus fez a primeira aliança com o homem, e marcou essa aliança com um belo arco íris.  
 

LEIA E MEDITE: 
 
Gêneses 6: 1- 22; 7: 17, 22, 23; 9:1,12-15 
 

OBJETIVOS: 
 

 Levar a criança a entender que o chamado nos aproxima do amor de Deus. 
 Levar a criança a crer, que Jesus é o caminho para a vida eterna e nisso consiste nosso chamado. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Muitas crianças estão inseridas em ambientes onde vivenciam situações de corrupções, pecados e 
mentiras como se fosse uma coisa normal.  
 
O ser humano tem se tornado frio, apático a vontade de Deus, e muitos estão se afastando do Senhor. 
As crianças precisam entender que isso não é normal. Deus nos chamou para sermos diferentes e 
vivermos uma aliança que nos dá vida e alegria. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

Utilize figuras para contar a história de Noé. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MINISTRANDO: 
 
Olá crianças, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o CHAMADO de Deus.  
Vocês sabem o que é chamado?   
Chamado é uma missão, um proposito que Deus tem para nós. 
 
A história de Noé nos ensina muito sobre isso. Olha só o que aconteceu... 
 
Vendo o Senhor que a maldade crescia na terra e no coração do homem, Ele se entristeceu e se 
arrependeu de ter criado o homem.  
 
Será que Deus fez o homem para ser corrupto, mentiroso, violento? Não! O chamado de Deus foi para o 
homem ser integro, fiel, temente a Deus, amoroso, como Noé era.  
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Deus se agradou de Noé porque ele era o único homem justo e integro na terra, Noé andava com Deus. 
 
Então, o Senhor chamou Noé e falou para ele: “Resolvi que por causa da maldade na terra vou acabar 
com essa geração maligna”.  
E disse mais:  “Noé, faça um barco bem grande por que vai vir um dilúvio sobre a terra, uma chuva muito 
poderosa, e não vai ficar nenhum um sobrevivente sobre a terra. 
 
Mas. Eu faço uma aliança contigo, entra no barco, você, sua mulher, seus filhos, as mulheres de seus 
filhos e um par de cada espécie de animal macho e fêmea. E assim fez Noé. 
 
O chamado de Deus afastou Noé do pecado e o livrou da morte, praga alguma chegou na casa dele e 
seus filhos foram poupados.  
 
Noé obedeceu a Deus e cumprindo o proposito que Ele tinha determinado para a vida dele. 
 
O dilúvio durou quarenta dias, assim Deus acabou com a espécie humana e com a terra. 
Cessado o dilúvio, Noé e os sobrevivente que estavam na arca desceram. Deus abençoou a Noé e seus 
filhos e disse para eles encher a terra.  
 
Então Deus fez uma aliança com ele, os demais seres viventes e as futuras gerações. Vou colocar nas 
nuvens um arco como sinal da aliança entre mim e a terra. Esse arco é para lembrar que não terá mais 
dilúvio para destruir a terra.  
 
Crianças, Deus quer fazer uma aliança com vocês. Ele vai te proteger de todo mal, das doenças e pragas 
desse tempo. Mas para isso você precisa crer e desejar ser como Noé, seguir o chamado de Deus, e 
estabelecer essa aliança com Ele. 
 
E então, quem quer seguir o chamado de Deus? 
Vamos orar por isso. 

  
LOUVOR: 
 

Arca – 3 Palavrinhas 

Arca de Noé – Aline Barros 

 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor Jesus, te agradeço pelo seu chamado, por que eu sei que o Senhor me escolheu me separou 
para realiza uma missão aqui na terra. Obrigado, Senhor, pois o Senhor tem me livrado das praga e 
maldições desta terra em nome de Jesus! Amém. “ 

 
VERSÍCULO: 
 
“Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, negue a si mesmo, tome a sua cruz 
e me siga” Mateus 16:24 (adaptado) 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

1. O que é chamado? 
2. Porque Deus mandou um dilúvio na terra? 
3. Quem sobreviveu ao dilúvio? 
4. O que Deus mandou Noé construir e por que? 
5. Qual foi a aliança que Deus fez com a terra? 
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Noé foi grandemente abençoado por Deus ele oferecia oferta de gratidão na igreja, ele tinha um altar de 
adoração como os votos da mezuza, águia, cofrinho, alimentos.  
Hoje nós vamos seguir Noé. Ele queria agradar a Deus, então vamos obedecer nosso chamado e entregar 
uma oferta que vai nos cobrir do pecado, nos livrar das pragas, enfermidades e de tudo que é mortal. 

 
ATIVIDADE  
 

1.Vamos precisar de pratinho, algodão, papel crepom colorido. 

 
 

2.Brincadeira: Arco- Iris 

Material bambolês coloridos 

Distribuem –se bambolês coloridos pelo espaço, sendo que cada criança deverá entrar dentro de um 
deles, e uma criança fica sem bambolê. O prof. Falará uma cor e as crianças que estiverem nos bambolês 
dessa cor deverão trocar de lugar. A criança sem bambolê deverá tentar pegar um lugar.  

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Olá mamãe, papai e responsável. 
 
Hoje seu filho aprendeu que; o pecado nos afasta de Deus, que o Senhor o chamou para ser integro nas 
suas atitudes e decisões, para ser fiel, temente a Deus. 
Deus vai te abençoar, te livrar das malignidades da terra. Quando você tem aliança com Deus você vive 
milagres. 
Durante a semana relembre o que ele aprendeu e profetize que Deus se agrada de ti, você vai viver 
grandes milagre por onde você for, será bendita a sua entrada e saída. 
 
O desafio da semana é ouvir Renascer Praise “Eis me aqui. ” 
Postem fotos/ Vídeos e não esqueçam de nos marcar em nossas redes sociais. 
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LEMBRANCINHA: 
 
Sugestão pode ser feito como a atividade também.  

 

 
 

 


