
 
 

Abril – O CHAMADO 

 

 
AULA 4:  O chamado acontece desde a barriga da mãe.  

 
Nessa aula vamos falar sobre o chamado de Jeremias. 
Jeremias foi um profeta que não se sentia pronto para viver o chamado. Mas Deus o ensinou que Ele tinha 
sido escolhido desde a barriga da mãe, e que o Senhor o capacitaria para viver aquele chamado. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
No primeiro capítulo de Jeremias o profeta relata o quanto o Senhor nos conhece em profundidade.   
Ele busca corações abertos e convertidos para que a vontade Dele seja realizada. 
 
O Senhor não se importa com a idade ou a capacidade, Ele não escolhe aquele que está pronto, só basta 
aceitar o desafio, Ele vai nos capacitar, vai colocar as palavras na nossa boca. O Senhor não se importa 
com status ou aparência, ele se importa com o coração. 
 

Se você professor em algum momento se sentiu incapaz, reflita sobre essa palavra e lembre-se: você foi 
escolhido desde o ventre. O Senhor quer tocar na sua boca, te capacitar e te encher de unção. 
 

Que essas verdades sejam reais em nossas vidas a cada dia e que, assim como Jeremias foi ensinado e 
moldado, possamos permitir o mover do Espirito Santo em nossas vidas. 
 
Se encha deste mover, medite nesta palavra e vamos ensinar as nossas crianças essas 
verdades espirituais que vão fazer toda a diferença em suas vidas. 

  

LEIA E MEDITE: 

 
Jeremias 1:1-19 

 

OBJETIVOS: 
 
Levar a criança a entender que Deus tem um chamado na vida dela mesmo antes dela nascer  
Ele não olha a aparência, idade e sim com a pureza do coração. Deus busca pessoas de coração aberto a 
fazer sua vontade.  

  
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Após essa crise em que as crianças passaram por situações de medo, confinamento, angustia nada como 
uma palavra de conforto, encorajamento, saber que o Senhor está conosco é maravilhoso.  
 
Que cada criança se sinta escolhida por Deus nessa aula. Deus não precisa de nada, apenas com um 
coração que ama ao Senhor, Ele pode fazer qualquer coisa, porque toda a capacitação vem Dele. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Montar o cenário e utilizá-lo para contar a história. 
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MINISTRANDO: 

 
Olá crianças!!! 
Vocês sabiam que Deus escolheu cada um de vocês quando vocês ainda eram uma sementinha na 
barriga da mamãe?  
 
Lembra que nós aprendemos que Deus tem uma missão para cada um de nós? Então, Ele te chamou 
para essa missão antes de você nascer.... 
 
E quem está falando não sou eu não... isso está escrito lá na Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias. 
Quem já ouviu falar nesse profeta? Vamos juntos conhecer um pouco sobre a vida e o chamado de 
Jeremias! 
 
Deus chamou Jeremias e disse assim: “Sabe Jeremias, eu te conheço muito antes de você nascer, ou 
seja, te conheço desde que você estava na barriga da sua mãe”, e disse mais: “eu te consagrei e te 
constitui profeta! ” 
 
Calma, vocês sabem o que quer dizer “consagrei”? Deus quis dizer: “eu te separei e cuidei de você para te 
colocar como um profeta sobre as nações“. 
 
Jeremias ficou assustado... “Como??? Eu, profeta de muitas nações??? Senhor, como assim? Eu nem sei 
falar sou apena uma criança! ”  
 
Estão vendo, Deus chama as crianças também para cumprir os seus propósitos.  
 
O Senhor falou para Jeremias: “Não digas que é uma criança por que onde eu te mandar tu irás e farás 
tudo que eu mandar falar falarás. Não precisa ter medo, porque eu sou contigo para te livrar. ” 
 
Então o Senhor tocou na boca de Jeremias; e disse: “Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Te 
constituo sobre nações e reinos para arrancar e derribar, para destruir e arrumar, e também para edificar e 
plantar. “ 
 
Olha só quanto poder e autoridade Deus deu a Jeremias!!! O Senhor estava mostrando tudo que ia 
acontecer.  
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E Jeremias recebeu um dom especial de Deus: ele tinha muitas revelações, ele conseguia ver o que ia 
acontecer no futuro. 
E ele foi um profeta que alertou muito ao povo sobre as coisas erradas que eles estavam fazendo. 
 
Jeremias foi muito usado por Deus. Tanto que escreveu 2 livros da Bíblia, o livro de Jeremias e o livro de 
Lamentações. 
 
Crianças, assim como Deus chamou a Jeremias na barriga da mamãe, Ele também nos chamou. Ele quer 
capacitar cada um de vocês para uma grande obra, um grande propósito. 
 
E a capacidade para cumprir o plano de Deus, virá Dele. 
 
Então todos coloquem a mão na posição de receber. Profeticamente vamos orar e vocês vão receber a 
capacitação do Senhor para realizar todas as coisas, porque vocês são escolhidos de Deus. 

 

LOUVOR: 

 
Nada se compara Renascer Praise 17 
Eu escolho Deus – Thalles Roberto 
Quero ouvir a voz de Deus – Crianças DT 

 

ORAÇÃO: 
 
“Deus amado, hoje eu entendi que o Senhor me chamou desde a barriga da minha mãe. Eu quero te pedir, 
me ajuda a ter um coração aberto pronto para fazer a tua vontade. Eu recebo a sua capacitação para viver 
o chamado que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus Amém! 

 

VERSÍCULO: 
 
"Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às 
nações". Jeremias 1:5 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
Deus chamou Jeremias para ser o que? 

O que Deus colocou na boca de Jeremias? 
Jeremias se sentia capaz de cumprir o chamado que Deus tinha para ele? 

Quando Deus chamou Jeremias o que ele respondeu? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Deus te chamou para realizar grandes coisas, sabe por que? Porque Ele quer manifestar a gloria Dele 
através de sua vida. Você precisa crer e praticar a palavra de Deus. 
E nesse momento nós vamos orar por isso, nos dispondo a fazer a vontade de Deus, e vamos consagrar 
as ofertas e sacrifício diário. 
 

ATIVIDADE  
 
1. Vamos escrever no pergaminho as profecias de Deus para nossa vida! 
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2. Vamos fazer massinha caseira!!! 
 
Para fazer a sua massinha você vai precisar de: 

 1 xícara de sal 

 4 xícaras de farinha de trigo 

 1 xícara e meia de água 

 3 colheres de sopa de óleo 

 Corante alimentício 
Como preparar a massa para modelar 
A receita de massa de modelar é muito fácil e legal de fazer. Em uma vasilha grande misture a farinha e o sal em seguida adicione 
a água e o óleo. Misture até que todo o conteúdo forme uma massa homogênea. Se ficar muito mole você pode adicionar mais 
farinha, e se ainda estiver seca e quebradiça adicione mais água. 

O último ingrediente é o corante, você pode usar um corante natural como o colorau. A quantidade de colorau que você colocar é 
que vai dar o tom mais avermelhado ou mais alaranjado da massinha. Você pode fazer uma massinha branca sem adicionar 
nenhum corante. Você também pode fazer massinhas roxas e vermelhas utilizando sucos em pó de uva e frutas vermelhas. 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Olá pais e ou responsáveis 

 
Hoje seu filho aprendeu com Jeremias que Deus o escolheu antes de nascer, quando ele estava na 
barriga Deus o separa para viver um chamado apostólico.  
Deus escolheu Jeremias, o consagrou e o constituiu para ser a voz Dele aqui na terra. E Deus disse para 
não ter medo porque o Senhor estaria com ele. Essa palavra também está sobre a nossa vida. 

 
Durante a semana ajude seu filho a não esquecer essas verdades espirituais, profetize na vida de seu 
filho.  O desafio da semana é ouvir Renascer Praise - 17 Nada se compara. Postem fotos/ Vídeos e não 
esqueçam de nos marcar em nossas redes sociais. 
 

LEMBRANCINHA: 
 
A massinha caseira feita em sala e o pergaminho com as promessas 

  


