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AULA 3: CHAMADO  

 

“Atenderei ao chamado do Senhor e me entregarei a Sua vontade. ” 

Todos os dias pedimos muitas coisas para o Senhor, desde proteção, bênçãos, ajuda... Mas, o 

quanto paramos para ouvir a voz Dele? Quantas vezes paramos para buscar a vontade Dele? E 

quantas vezes dizemos: Senhor, conte comigo, vou fazer o que o Senhor deseja! 

 

Esse é o ano de atendermos ao CHAMADO do Senhor. A nossa oração do ano passa por essa 

entrega de vida. 

 

E como Isaías vamos declarar: Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim!  

Equipe pedagógica! 

 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

O ano de Isaías traz uma marca muito especial para a nossa caminhada com Deus. 

Isaias foi aquele que viu ao Senhor, ele recebeu uma revelação poderosa da parte de Deus, e 

teve sua boca tocada pelo anjo do Senhor com a brava viva do altar. 

 

O Senhor quer marcar a nossa caminhada, com poder, revelações e experiências milagrosas. 

Você está preparado para isso? 

 

Busque ter essa experiência com Deus. Ouça a voz do Senhor. 

Seja o primeiro a dizer “Eis-me aqui” para cumprir os propósitos de Deus. 

 

Essa é a melhor escolha que podemos ter. Viva essa palavra e seja um instrumento para que ela 

se manifeste entre os pequenos.  

 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Isaías 6:4-8 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender o que significa viver o chamado por Deus 

 Ensinar a criança que o momento de oração não é apenas para pedir, mas também é 
momento de ouvir a voz de Deus. 
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Para nós que somos oficiais fica mais claro entender o que significa o chamado de Deus. 

Mas para a criança, esse não é um tema que faz parte do seu dia a dia. Então nessa aula 

precisaremos significar para a criança de uma forma muito simples o que é o chamado. Para isso, 

começaremos pelo ouvir 

E ouvir a voz de Deus passa por nos desprendermos do que desejamos para buscar o que Deus 

deseja. Deus quer falar conosco. Deus quer falar com as crianças. 

A criança pode se relacionar com Deus nesse nível. Ela pode ouvir ao Senhor, ter experiências, 

viver o chamado desde pequena. O chamado é individual, para vivê-lo basta buscar do Senhor. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

1. Brincadeira do ouvir: 
Escolha uma criança do grupo e peça para que ela saia da sala. 
Dentre as que ficaram, uma terá um grande desafio: tocar o apito sem ser descoberto. 
O professor entrega o apito para a criança que ficará com o desafio (ninguém da sala pode 
contar). 
O professor pede para que todos fiquem em pé e se movimentem de um lado para o outro, 
mas próximas umas das outras. 
A criança com o apito deverá tocar algumas vezes disfarçadamente. 
O professor pede para todos sentarem. 
A criança que saiu da sala terá que descobrir quem tocou o apito.   
 

2. Leve um celular, um fone de ouvido e um cotonete gigante. Você precisará desses itens no 
momento da ministração 
 

 
 

 
MINISTRANDO: 

 
(Comece a ministração logo após a dinâmica) 
 
Essa brincadeira do apito é muito divertida. Vocês acharam fácil ou difícil reconhecer quem 
estava apitando? 
Vocês ficaram confusos com as outras pessoas andando perto? 
 
Como tem várias pessoas perto dá para confundir mesmo quem está emitindo esse som... 
 
Agora eu quero 2 voluntários para me ajudar... 
Você fica com o celular. Você vai encenar que está no telefone 
Você fica com o fone de ouvido. Você vai encenar que está ouvindo música. 
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Então crianças, eu posso falar várias coisas importantes aqui para vocês, e eles não vão 
perceber, porque estão ocupados com várias coisas... 
Eu posso falar, falar, e nada vai adiantar.... 
 
Qual a única forma deles ouvirem? Desligando o celular e o fone? Vamos tentar... 
(Agradeça aos voluntários) 
 
Pois bem crianças... Vou contar algo muito importante para vocês. 
Deus quer falar com a gente. E sabe como estamos? Como esses colegas, ocupados com o 
celular e fone, e não ouvimos Deus. 
 
Se Deus ligasse agora nesse celular, vocês atenderiam? Gostariam de falar com Ele? 
Quando não ouvimos Deus, é como se ele ficasse ligando, ligando e ninguém atendesse... 
Chato né? 
 
Mas como podemos atender essa ligação do céu? Como podemos ouvir Deus??? 
 
Olhem o que aconteceu com Isaías: a bíblia conta que um dia, Deus deu uma visão para ele, e 
ele viu um anjo. Nesse mesmo dia ele ouviu a voz de Deus. E Deus perguntava, quem Ele 
poderia enviar para cumprir a vontade Dele? Quem se disporia a atender ao chamado de Deus? 
E Isaias na mesma hora disse: “Eis me aqui Senhor, envie a mim”. 
 
Isaías ouviu a voz de Deus e se dispôs a viver o chamado. 
Ele não ficou entretido ou ocupado com outras coisas. Ele sabia o que era prioridade: ouvir a voz 
de Deus. 
 
Nós sabemos o que é prioridade: ouvir a voz de Deus, viver o chamado Dele. 
E vive o chamado de Deus é maravilhoso, nos completa, nos faz mais feliz. 
 
Coloque as mãos nas suas orelhas e pense no que te impede de ouvir a voz de Deus. Eu vou 
tocar com esse cotonete gigante em vocês e profetizar que nada vai impedir vocês de ouvirem a 
voz de Deus a partir de hoje. 
 
E sobre o chamado, o que Deus gostaria que você fizesse por Ele? Você já perguntou isso em 
uma oração? 
Já disse que Ele pode contar com você? 
 
Então hoje é dia de dizermos: “Eis me aqui”. É dia de ouvirmos a voz de Deus. 
 
Deus fala com a gente no momento da oração. Então vamos orar. 

 
 
LOUVOR: 

 
Samuel – Aline Barros e Cia 
Quero ouvir a voz de Deus – crianças Diante do Trono 
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ORAÇÃO: 

 
“Senhor, hoje eu entendi que o Senhor tem um chamado especial para a minha vida. Eu quero 
ouvir a sua voz e cumprir a sua vontade. Eis me aqui Senhor, envia-me a mim. Em nome de 
Jesus. Amém. 
 
Complete o mural da oração com o seguinte trecho: 
“Atenderei ao chamado do Senhor e me entregarei a Sua vontade. ” 

 
VERSÍCULO: 

 
“Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse 
eu: Eis-me aqui, envia-me a mim”. Isaías 6:8 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1. O que é o chamado? 

2. Como Isaías ouviu a voz de Deus? 

3. O que Isaías disse? 

4. Como posso viver o meu chamado? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

A maior oferta que Isaías entregou foi a sua própria vida pelo chamado. 

Essa é a maior oferta que podemos dar a Deus. Entregarmos os nossos dias para servir a Ele, 
falar do amor Dele, cumprir o chamado que Ele tem para nós. 

O que você pode fazer essa semana para viver esse chamado? Vamos consagrar a nossa oferta 
e fazer esse compromisso diante de Deus. 

ATIVIDADE  

 

Preparar com as crianças um celular feito de EVA ou papel cartão. Modelo abaixo: 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Queridos pais 
Hoje as crianças aprenderam sobre o chamado de Deus. Como Isaías elas estão prontas a ouvir 
a voz de Deus e cumprir o plano que Ele tem para cada uma. 
Que esse chamado seja vivido por toda a sua casa e a sua família. 
Nessa semana o desafio é para que vocês tenham um tempo de oração, não para pedir, mas 
para buscar a Deus, ouvir a voz Dele, e manifestar o seu desejo em cumprir o chamado que Ele 
tem para você, sua casa e a sua família. 
  
 

LEMBRANCINHA: 
 

A própria atividade! 
 

 
 
Boa aula! 
 
 
 
 
 


