
 

35-DISCIPULADO KIDS 

Deus presente IV 

Clame a mim! 

Quebra gelo: O que é clamar? 

Texto básico: Jeremias 33:3. 

Introdução: Clamar é chamar, falar, invocar, perguntar. Na Bíblia é rogar,  pedir com 

insistência. Deus deseja que assim o façamos em oração.  

Desenvolvimento: No estudo anterior vimos que Deus olha para nosso coração, de Deus nada 

se esconde, e Ele deseja está  mais perto de nós, então “busque-O    enquanto Ele está 

perto”(Is. 55:6). Nosso Deus está perto e quer ser seu melhor amigo, companheiro, 

conselheiro.  O mundo deseja tomar para si jovens imaturos, lhes dando prostituição,  o crush ( 

em inglês esmagamento, colisão em português imensa paixão) percebe o plano cruel do 

inimigo de nossas almas? Deus não deseja que tenham uma colisão um esmagamento no 

coração mas um coração com Paz! (Jo. 14:27). 

                        Fique  atento as ciladas do inimigo, Então ore, clame a Deus. 

 1-Para ter uma vida de oração:  

                        Em Jeremias 33 Deus diz que quando lhe chamam Ele responde, não é 

maravilhoso saber que nosso Deus está perto e nos ouve, melhor Ele diz que nos responderá 

ao chamado e  nos conta coisas grandes, misteriosas 

                         Paulo nos ensina a levarmos uma vida de oração, uma vida que esta alicerçada 

na graça do Deus, e em Tess. 5:17 aprendemos que devemos ora sem cessar  porque 

dependemos de Deus porque somos fracos e inúteis sem Deus. 

2-Deus tem planos para nossa vida: 

 São planos sobre o que pedimos, sobre os sonhos Dele pra nós. Continuando a leitura de Jr. 

32:27 encontramos promessas de cura, restauração, prosperidade ...  

Precisamos aprender que confiar em Deus significa alinhar radicalmente nossos propósitos e 

desejos com os de Deus pois Ele deu ” um só coração” ao seu povo.  

                           Sinta essa oração “Queira ser bem mais que já é, deseje dá a Deus o melhor de 

si, ofereça sacrifício de louvor, seja uma adorador por excelência, você tem adoração em seu 

DNA”(Nane Azevedo).  

Quer saber os planos de Deus pra você? Então ore e Lhe pergunte. 

3- Nada é impossível para Deus. 

                              Em Jr.32:27 Deus nos  diz “Eu sou o Senhor, o  Deus de toda humanidade. Há 

alguma coisa impossível para mim? O único e verdadeiro Deus cumpre o que promete porque  



 

é poderoso, “e tudo que pedimos em  oração  crendo, receberemos” (Mt.21:22).O Senhor não 

nos dá poder para ser tudo que desejamos, mas para sermos tudo que Ele quer que sejamos, 

... mais que vencedores (Rm 8: 37). Por isso precisamos ter a mente de Deus, nossa intimidade 

com Ele vem por passarmos  momentos íntimos em oração e ação para amarmos a Deus acima 

de todas as coisas. 

 

- Então, porque não recebemos quando pedimos?  *Você esta pedindo com fé? *Seus 

pensamentos estão alinhados eus quer pra você? * você tem intimidade pra pedir. 

 

Conclusão: Clamar é mais do que orar é buscar de todo coração respostas de Deus em Oração. 

É chamar Deus para agir por nós, colocá-Lo no centro de nossa vida e perceber que somos 

dependente Dele.  Deus quer se revelar a todos em momentos íntimos de oração nos dando 

mais do que pedirmos e merecermos. 

                                 Mas nós é que determinamos o quanto Ele vai agir e o quanto vamos 

conhecer de Deus. 

                                  Após clamar transforme sua oração em ação: 

 “O Senhor disse à Moisés:  -Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Êx. 14:15. 

 

Por: Ediana Frazão 

Fonte:  -Bíblia 

             -Meditação na Quarta de Oração Clama a mim! De Telma Queiroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


