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  INTRODUÇÃO 

Ano apostólico de Isaías, ano aceitável do Senhor, ano em que daremos voos mais altos, 

receberemos o óleo da alegria, viveremos dupla honra em nome de Jesus.  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Isaías foi um profeta de Judá, exerceu seu chamado durante o reinado do de cinco reis. O Senhor 

o chamou para uma experiência inédita, seus lábios foram purificados para a liberação do 

ministério profético. 

 
Profeta no grego significa “quem fala por, ou em lugar de outro. Nesse sentido devemos pensar 
que os as falam por Deus, o portador da palavra divida, assim era Isaías. Isaías viu muito além da 
condução humana, contemplou a glória de Deus e foi firme em todo o seu ministério.  
Isaías significa “O Senhor é a salvação” 
 
Nossas aulas: 
 
 

Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 
 

Dia 05 Ano Apostólico de Isaías 
 

Tesouros Escondidos 
 

Isaías 61 / 45.3 / 11.2 

Dia 12 As boas novas da salvação Óleo da alegria Isaías 61 

Dia 19 Ano aceitável do Senhor Dupla Honra Isaías 61 
 

Dia 26 O poder de Jesus Cristo nos renova Voarei com asas de águia Isaías 40.31 
 

 

 

 

Equipe pedagógica! 
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DUPLA HONRA -  AULA 3 

 
Que na preparação dessa aula, você professor se prepare se consagre pois satanás esta ao 
nosso derredor procurando a quem possa tragar, você é o canal de benção para vida dessas 
crianças assim como Isaias era profeta você é profeta na sua sala, faça as coisas de Deus com 
seriedade e santidade para que o Senhor possa usar a sua vida para levar a cura para a vida de 
cada criança que entrar na sua sala. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Isaias 61;7  
 
OBJETIVOS: 

 
Ensinar que a dupla honra vem de Deus e não de homens. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Escute o Louvor do Renascer Praise do álbum 7 Dupla Honra 
 
Teatro com Fantoches, você pode escolher o tipo de fantoche que você achar melhor vamos 
deixar aqui algumas sugestões. 
 
Você vai precisar de: 
 
1 Menina não muito bonita 
2 Meninos  
1 Anjo 
Lagrimas em Eva  
1 saquinho em TNT para recolher as lagrimas  
1 cenário para o teatro 
 

    
 
Fantoche com bonecos de Pano               Fantoche com Imagens e Palito de sorvete 
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Dedoches                                      Fantoche com caixa de leite 
 
 

   Fantoche com rolinho de papel higiênico  
 
 
MINISTRANDO: 

 
Olá galerinha mais linda desse mundo todo, olha só quem eu trouxe aqui comigo essa amiguinha 
o nome dela é Joaquina e esses são os amiguinhos dela o João e o Felipe, vamos ouvir o que 
eles estão falando... 
 
João – Nossa Felipe você viu o cabelo da Joaquina como está feio hoje, essa menina não se toca 
né, ela se acha muito bonita. 
Felipe – É mesmo João ela se acha, ela é tão feia que nem consigo olhar para ela que até dói 
meus olhinhos. 
 
Gente a Joaquina escutou tudinho ai meu Deus e agora como será que esta o seu coraçãozinho 
 
Joaquina – chua chua (choro) olha só Jesus o que esses meninos estão falando de mim 
(enquanto o fantoche fala e chora, as lagrimas de eva devem cair pelo chão ou alguma superfície 
e o anjo deve recolher as lágrimas) 
 
Olha só tem um anjo recolhendo as lagrimas da Joaquina, e sabe para onde ele vai levar essas 
lagrimas para o trono da glória de Deus onde está assentado o Rei dos Reis e Senhor dos 
Senhores, ele é o dono de todas as coisas e só ele pode reverter a sua tristeza em alegria e te 
colocar em honra e mais ainda ele pode te dar a dupla honra, sabe o que é a dupla honra, é ter 
aqueles que estavam rindo de você agora sendo seus amiguinhos, vamos ver o que aconteceu... 
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João --- Nossa Felipe estou sentindo aqui no meu coraçãozinho que não podemos falar isso das 
pessoas, vamos pedir desculpas para nossa amiguinha?  
 
Felipe – É mesmo né João nós temos que ser mais legais mesmo, vamos lá pedir desculpas para 
a Joaquina. 
 
Glória Deus o Senhor moveu o coração daqueles que zombavam da Joaquina e agora eles são 
amiguinhos, nosso Deus é lindo mesmo, ele é maravilhoso. 
Agora quem aqui quer que o Senhor mande um anjinho para recolher as suas lagrimas você esta 
triste tem pensado em desistir das coisas ou até da sua vidinha tão linda que Deus te deu, hoje o 
Senhor vai colocar alegria no seu coração e vestes novas de alegria, vai te entregar a dupla 
honra de Dele assim como ele fez hoje com a Joaquina, você que quer sentir isso no seu 
coraçãozinho vem aqui que nós vamos orar por você. 
 
Professor em nome Jesus, ore determinando que a dupla honra esta sobre a vida dessas 
crianças, que toda vergonha e todo medo toda tristeza, toda desordem emocional, todo jugo, todo 
pranto saia e que no lugar o Senhor derrame alegria, vestes de louvor e a dupla honra do Senhor. 
Com toda força que você tem no seu espirito declare e denuncie toda obra de satanás na vida de 
nossas crianças. Em nome de Jesus. 
 
 
ORAÇÃO: 

 
Papai do céu coloca sobre mim a sua dupla honra em nome de Jesus. Amém !!! 
 
VERSÍCULO: 

 
Em lugar da vergonha que meu povo sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Isaias 61;7a 
 
ATIVIDADE  

 

Vamos cantar e fazer a coreografia da música Aleluia do 3 Palavrinhas depois de cantar e dançar 

vamos brincar de dança das cadeiras. 

Link da música no Youtube com a coregrafia. 

https://www.youtube.com/watch?v=heGAvvlPC-Y 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=heGAvvlPC-Y
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LEMBRANCINHA 

   

A lembrancinha para essa aula será dupla, faça dois saquinhos de frutas diferentes e entregue 

para cada criança 2 lembrancinhas pois afinal a nossa aula é sobre dupla honra. 

   


