
 
 

 

OUTUBRO SEMANA – SALMOS 

 

 AULA 2: SALMOS DE CLAMOR 

 
 
Nessa aula ensinaremos as crianças sobre o clamor. Vamos trabalhar salmos que falam sobre isso. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
O clamor é a oração de entrega, é súplica, é o ato de declarar nossa dependência ao Senhor. 
Vários podem ser os motivos de clamor, pois o clamor é essa oração que nos leva a uma intimidade mais profunda 
com  Deus. 
 
Nessa aula, vamos ensinar a criança esse caminho de busca e entrega ao Senhor através do clamor. 
Independente do motivo, devemos clamar...Clamar por ajuda, por direção, por cura, pela presença de Deus. O 
clamor é a chave para nos aproximarmos de Deus, nos fortalecermos e sermos cheios de sua presença. 
 
Professor, Clame! Busque! Ore! Tenha experiências na presença do Senhor! 
Ele tem uma porção nova para derramar sobre você nesse dia. 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Salmos 61, 63, 64 
 

OBJETIVOS: 
 

Levar a criança a entender: 

1 - O que é o clamor 

2 - Que Deus sempre ouve o nosso Clamor e o clamor nos aproxima de Deus 

3 - Sempre que tivermos em uma situação difícil ou precisando de ajuda, Ele é o nosso refúgio e Rocha, que nos 
ajuda e dá segurança. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
O caminho natural do ser humano ao passar por uma adversidade é reclamar. 
Muitas vezes a pessoa conta para muitos outros o seu problema, e fica vivendo ainda mais as suas angústias e 
preocupações. 
Não é incomum também muitos se vitimizarem, se colocando em posição de coitados, na tentativa de um consolo 
para seus problemas. 
 
Mas nessa aula ensinaremos as crianças que esse não é o caminho. 
A Bíblia nos ensina um caminho mais excelente: o caminho do clamor! 
 
Davi foi um salmista que se entregou muito a Deus através do seu clamor. Nas situações mais difíceis de sua vida 
ele declarava que o Senhor era o seu consolo, a sua fortaleza, aquele que estava sempre presente. 
 
Que cada criança possa receber nesse dia essa força que vem do Senhor, se apegar Nele sabendo que o clamor é 
chave para nos fortalecermos no Senhor e para vencermos os dias difíceis. 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Para essa ministração você precisará de 4 figuras:  

1. uma pessoa doente (ou algo que represente isso) 
2. uma pessoa preocupada 
3. uma pessoa chorando 
4. situação de dificuldade (fome, pobreza) 
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MINISTRANDO: 
 
Hoje vamos falar sobre um tema muito especial. Mas antes, tenho algumas figuras para mostrar a vocês... 
O que vocês acham que essas pessoas estão sentindo? O que será que aconteceu com essa outra? Ela parece 
preocupada? Ou triste? 
 
Muitas pessoas - e crianças também - passam por muitos problemas no dia a dia e, a maioria delas, ficam  
preocupadas por não saberem o que fazer. Sabe, elas até procuram pessoas para ajudar, um parente, um amigo, 
mas muitas vezes ninguém pode fazer nada.  Quem será que elas deveriam procurar? Isso mesmo, Jesus!!!  

 
Muitas vezes você está com um problema e pede ajuda para muitas pessoas, mas acaba se esquecendo de orar e 
clamar a Deus. Mas hoje você vai aprender que Deus sempre te ouve e pode te ajudar. Fala assim comigo: Deus 
sempre pode me ajudar! 
 
Hummm... acabei de lembrar... tem um salmo que fala exatamente disso. Quem quer ler?  Vamos lá: 
 

 “ Ouve, ó Deus, o meu clamor; atende à minha oração. Desde a extremidade da terra clamo a ti, estando 

abatido o meu coração; leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tu és o meu refúgio, uma torre forte 

contra o inimigo.” Sl 61:1-3 

 
Esse salmo nos ensina que Deus é o nosso refúgio. Ele ouve a nossa oração e atende o nosso clamor. Mas afinal,  o 
que é clamor???  
 
Clamor é uma oração, uma suplica, uma intercessão, um  buscar a Deus de todo o coração. Neste salmo que lemos, 
Davi estava triste, com o coração abatido...então ele clamou ao Senhor e pediu para tirar a tristeza e o  medo que 
estava no seu coração...ele orou para levá-lo à rocha...esta  rocha é Jesus, Ele  é o nosso refugio, que nos dá força, 
renova nossa alegria, nos da animo para vencer os problemas e dificuldades. 
 
Vou contar para vocês, teve um dia que clamei muito a Deus (Conte uma experiencia pessoal).... Eu estava com dor 
de cabeça há alguns dias,  fui no médico, tomei um monte de remédios e nada resolveu. Fui buscar a Deus, clamei, 
pedi a cura.  
E foi exatamente o que aconteceu. Nunca mais eu tive aquela dor. 
 
E vocês já tiveram uma experiências de clamar a  Deus e sentir Ele te ajudando, limpando seu coração....?!!! Ah se 
você ainda não teve...hoje se prepare, vamos clamar a Deus com todas as nossas forças...amém!!! 
 
Vamos ler, mais uma vez um clamor na bíblia “ Ó Deus, tu és o meu Deus; ansiosamente te busco. A minha alma 
tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim no santuário 
te contemplo, para ver o teu poder e a tua glória.” Sl 63:1e 2 
 
Aqui aprendemos que o salmista deseja tanto falar e estar com Deus, que ele compara com uma pessoa que está 
cansada, no meio do deserto e  quer beber muito água... Agora vamos imaginar, você no deserto, naquele calor e 
sem água...o que você mais vai querer é a água..não é verdade?! Assim deve ser nossa relação com Deus, desejar 
clamar todos os dias à Ele. 
 
Ás vezes, passamos alguns dias e ficamos igual Davi escreveu, com o coração abatido, porque foi mal na prova, 
porque a mamãe brigou, porque não ganhou aquele presente, porque não tem muitos amigos ou brigou com 
eles....mas como Davi, você precisa clamar a Deus, ter sede da sua presença, igual uma pessoa no deserto, 
lembra?! Assim ele vai limpar o seu coração, te ajudar e  te ouvir... Ele esta sempre pronto para te ajudar e em todos 
os momentos, você nunca esta sozinho. 
 
E mais... Quem não busca a Deus fica só chorando e reclamando fica igual gelatina... A gelatina é firme? Não. Ela é 
bem molenga, não é verdade?! Mas quem confia em Deus, e busca a Ele não é molenga não. Pode passar por dias 
difíceis como Davi, mas é para conhecer mais a Deus e buscar forças, clamando e se firmar na rocha que é Jesus 
Cristo...  
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Então hoje vamos clamar a Deus?!!! Todos vocês vão escrever os seus pedidos neste pedaço de papel (os pequenos 
podem desenhar). E sabe o que vai acontecer? Vamos clamar juntos  e Deus vai ouvir o seu clamor, tirar a tristeza, 
colocar a alegria e a esperança de que no melhor momento, o seu pedido virará uma  realidade, um presente dEle 
para vocês!!! 

 
 

LOUVOR: 
 

“Para adorar ao Senhor” – Crianças Diante do Trono 

“Meu coração” – 3 Palavrinhas 

 
 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor, muito obrigado porque o Senhor ouve a minha oração. Eu quero ficar firma na Rocha que é Jesus e vencer 
com Ele todas as dificuldades. Eu tenho sede de Ti Senhor. Me encho hoje com a sua presença. É o que eu te peço 
em nome de Jesus. Amém.” 
 

VERSÍCULO: 
 
“Ouve, ó Deus, o meu clamor; atende à minha oração.” Sl 61:1 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- O que significa clamar? 
- Por quais motivos eu posso clamar a Deus? 
- Clamar a Deus é melhor do que contar para várias pessoas o meu problema? 
- O acontece comigo quando clamo a Deus? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Aprendemos que o clamor é uma oração de entrega, de dependência ao Senhor. 
Nesse momento nós vamos clamar por todos aqueles que estão necessitados, passando fome, por aqueles que 
estão sem emprego, pelas famílias que não tem comida. 
Vamos orar por quem precisa de ajuda. 
E vamos nesse momento consagrar as nossas ofertas, declarando que dependemos apenas do Senhor, e que 
estamos protegidos por Ele e somos abençoados por Ele. 
 
 

ATIVIDADE  
 
Na atividade dessa aula, cada criança fará uma carta para Deus, escrevendo um Salmo 
com o seu Clamor. 
 
Estimule as crianças a escreverem sobre o quanto elas desejam ter a presença de Deus na 
vida delas e estarem firmadas em Jesus, pois com Jesus vencemos todas as dificuldades. 
Nessa carta, elas podem também colocar os seus pedidos, pois esse salmo de clamor é 
individual. 
Podem ser feitos desenhos também sobre o clamor na cartinha.  
 
Durante a semana, as crianças vão clamar com suas cartas, buscando a presença e a proteção de Deus 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Hoje as crianças aprenderam o que é clamar. 
Nessa semana, faça a leitura com o seu filho do Salmo 61. Tenha esse tempo de clamor em família, com certeza 
esse clamor trará a benção e a proteção do Senhor para toda a sua casa. 
 
Deus te abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Prepare um enfeite de porta para cada criança. 
 

 


