
 

LOUVOR: Faça um louvor bem alegre. Pode ser usado CD ou cantar espontaneamente. 

QUEBRA-GELO: Se você pudesse ser um bicho, qual bicho seria? Responda fazendo somente uma mímica, sem emitir som 

nenhum. 

TEMA:QUEM É TEIMOSO 

VERSÍCULO: “Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o Anjo do Senhor parado no caminho, empunhado a sua 

espada, Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra.” Nm 22:31 

RESUMO: (Referência para estudo Nm 22 á 24) 

• Os  israelitas partiram e acompanharam nas campinas de Moabe perto de Jericó. 

• Balaque viu o ataque de Israel aos amorreus, e teve medo. 

• Os moabitas disseram aos seus líderes: eles devoraram tudo o que há ao nosso redor. 

• Balaque, rei de Moabe, mandou chamar Balaão para lançar maldição conta Israel. 

• Os líderes foram procurar Balaão, com uma quantia para pagar o encantamento. 

• Balaão falou com Deus, e Deus mandou que ele ficasse, que ele não deveria amaldiçoar este povo, pois era um 

povo abençoado. 

• Balaão não foi, mas mandou que ficassem, que ele daria a reposta no outro dia. 

• Balaque não desistiu e mandou novos líderes. 

• Balaão orou Deus e foi orientado a ir, mas fazer somente o que Ele mandaria. 

• Na manhã seguinte pegou sua jumenta e foi, mas Deus se irou dele ter ido e o Anjo do Senhor foi impedi-lo de 

prosseguir. 

• Ao tentar impedi-lo, ele não podia ver o Anjo e somente a jumenta via. 

• Nas três vezes em que ela tentou fugir do Anjo com a espada, acabou apanhando de Balaão. 

• Então o Senhor abriu a boca da jumenta que perguntou a Balaão porque ele estava batendo nela, sendo ela sua fiel 

jumenta há tanto tempo. 

• O Senhor abriu os olhos de Balaão, e só então, ele conseguiu ver o Anjo, que lhe explicou tudo o que  estava 

acontecendo. 

• Balaão vai até Balaque, mas ao invés de amaldiçoar seguindo o que Deus lhe mandou fazer. 

APLICAÇÃO: Quando Deus quer nos levar a um caminho de obediência, Ele é capaz de fazer até uma jumenta falar. E que 

tal ouvirmos a voz de Deus igual balaão fez, quando ele orou, você não vai querer ser desobediente, não é mesmo? 

• Descoberta: Quando somos obedientes ao Senhor, conseguimos ver o seu anjo perto de nós. 

• Desafio: Ser obedientes ao Senhor, para vermos o seu anjo perto de nós. 

• Decisão: Eu quero ser obediente ao Senhor, para ver o seu anjo perto de mim. 

COMPARTILHANDO:  

1. Seus pais já lhe deram uma ordem que você não queria cumprir? O que ele mandaram você fazer. 

2. Você já foi abençoado por ter obedecido? Conte-nos alguma situação onde você obedeceu e foi abençoado na 

mesma hora? 

ORAÇÃO E APELO: Vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e desobediências. Se tiver crianças novas 

faça o apelo de salvação. Abra a oportunidade para pedidos de oração.    

 OFERTA: Ensine as crianças os segredos da semeadura. Vamos ofertar ao Senhor. Peça uma criança para orar 

agradecendo pelas ofertinhas. 

AVISOS 

TADELZINHO – Domingo às 9:00hs na Igreja em Parada Morelli. 

CELEBRAÇÃO KIDS – Domingo às 18:00 hs com as Redes Azul e Vermelha e às 20:00 hs com 

as Redes Verde e Amarela. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


