
 
 

Agosto – PROFECIAS DE ISAÍAS 

 

  INTRODUÇÃO 

 
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu;  governo está sobre os seus ombros; e o seu nome 

será MARAVILHOSO CONSELHEIRO, DEUS FORTE, PAI DA ETERNIDADE, PRÍNCIPE DA PAZ.” Isaías 9:6 

 

Que alegria iniciarmos mais uma campanha!!! 

Dessa vez, falaremos sobre PROFECIAS DE ISAÍAS!  

A palavra de Deus nos mostra que o profeta Isaías recebeu uma revelação poderosa sobre a vinda do Messias e 

como Ele seria. Essa profecia aconteceu cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. 

E podemos ver nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João o cumprimento dessa revelação poderosa. 

 

Deus sempre revela a sua igreja a sua vontade, por isso é importante estarmos conectados com esse mover 

apostólico, buscando o conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós. 

 

NOSSOS TEMAS: 
 

O que é PROFECIA? 

A profecia é um dom recebido da parte de Deus, onde a pessoa recebe a revelação do que vai acontecer no futuro.  

A Bíblia é repleta de profecias e revelações, e vemos que Deus entrega aos seus ungidos essas revelações das mais 

diversas formas, seja por sonhos, visões, inspiração divina ou de forma audível, se comunicando com seus ungidos. 

 

Isaías foi um profeta que recebeu esse dom, e no livro que leva o seu nome estão escritas profecias poderosas, 

inclusive sobre a vinda do Messias. 

 

Nessa campanha ensinaremos de forma muito simples sobre as profecias de Isaías e o que precisamos aprender 

sobre cada uma delas. 

Será um tempo precioso de conhecermos mais sobre a palavra profética que está sobre as nossas vidas e 

buscarmos a revelação da vontade de Deus para cada um de nós. 

 

Serão 2 meses ministrando sobre as Profecias de Isaías, sendo que em Agosto a campanha abordará a Profecia do 

Messias e Setembro sobre outras Profecias que Isaías recebeu. 

 

Se prepare para essa campanha, ore, jejue, estude o livro de Isaías. 

O Senhor quer te usar para levar a palavra Dele. Essa unção está sobre você! Em nome de Jesus. 

 
AGOSTO 
 

Data Profecia Passagem referência  Trecho Bíblico 

Semana 1 O Maravilhoso Conselheiro Jesus ensina por parábolas 
Parábola do Semeador 

Mateus 13: 1-23 

Semana 2 O Deus Forte Jesus venceu todos os desafios 
e tentações 

Lucas 4:1-13 
Atos 1:8 

Semana 3 O Pai da Eternidade Jesus é o caminho para a vida 
eterna 

João 14:1-14 

Semana 4 O Príncipe da Paz Jesus ensina a perdoar Lucas 6:27-36 
Lucas 23:34 

Deus abençoe e boas aulas! 

Equipe pedagógica! 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/53/4,5+
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AULA 1: O Maravilhoso Conselheiro 
 
O livro de Isaías conta que Deus enviaria ao mundo aquele que seria o Salvador, o Messias. 
Mas como seria esse homem que mudaria a história da humanidade para sempre?  
 
Nessa aula aprenderemos que o Messias é O MARAVILHOSO CONSELHEIRO. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Quantas vezes nos apegamos a conselhos humanos e buscamos as opiniões de amigos e parentes para o que 

fizemos ou desejamos fazer.... Acredito que são incontáveis as vezes que fazemos isso, não é verdade? 

Porém algo importante essa aula quer nos ensinar: Jesus é o maravilhoso conselheiro! Não tem conselho melhor do 

que o Dele. 

Vamos entender: Jesus é maravilhoso. Isso significa que Ele é admirável em tudo o que faz. E, de fato, se 

discorremos os 4 evangelhos vemos inúmeras maravilhas que Ele fez manifestadas em forma de milagres, 

experiências pessoais, e muitos ensinamentos.  

E quando Isaías traz a revelação que o Messias seria o maravilhoso conselheiro, podemos entender que Jesus, o 

Messias, não seria apenas maravilhoso, mas Ele quer nos ensinar. Seus conselhos nos ensinam como viver uma 

vida de milagres, uma vida cheia das maravilhas do Senhor. 

Que essa aula provoque em cada criança e em cada um de nós o desejo de buscar os conselhos do Senhor, Ele é o 

maravilhoso conselheiro, não existe ensinamento, orientação, opinião, nada melhor do que o que pode vir Dele. 

O Maravilhoso Conselheiro já foi enviado! A promessa se cumpriu! Nós não estarmos perdidos e desorientados, 

temos uma palavra poderosa que foi deixada para nós e temos Jesus para nos orientar. 

Busque Jesus, ouça Jesus, siga Jesus e aconselhe as pessoas com as Palavra que o Senhor tem te ensinado. 

LEIA E MEDITE: 
 
Mateus 13:1-23  
 

OBJETIVOS: 
 

• Levar a criança a entender que Deus há muito tempo revelou que enviaria o Messias, o nosso Salvador. 
Muitos não sabiam como seria o Messias, mas o profeta teve a revelação de suas características.  

• Jesus é o Maravilhoso Conselheiro. O melhor conselho que podemos receber vem Dele. Por isso é 
importante caminharmos com Jesus. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Dentre as necessidades que a criança tem, existe a necessidade de aceitação. 
Isso fica cada vez mais evidente quando a criança cresce, e começa a moldar o seu comportamento para fazer parte 
de algum grupo, especialmente grupo de amigos. 
 
Mas quais conselhos as crianças tem seguido mais? Os conselhos desses grupos ou os conselhos de Deus? O que 
fala mais alto quando o grupo pensa diferente do que está na palavra de Deus? Será que as crianças preferem abrir 
mão dos conselhos da palavra para ouvir seus amigos? 
 
Nessa aula vamos ensinar Jesus é o Maravilhoso Conselheiro. O melhor caminho que podemos escolher é ouvi-lo. 
Ele quer manifestar as suas maravilhas em nós. 
. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Para essa aula faremos o painel da profecia do Messias. 
A cada aula vamos colocar nesse painel a revelação que Isaías recebeu sobre o Messias. 
 
Nessa aula colocaremos no painel a nome: O MARAVILHOSO CONSELHEIRO 

 

 

Ao final da campanha, teremos os 4 nomes citados no versículo de Isaías 9:6 

 

Dinâmica Parábola do semeador: 

• Leve objetos ou prepare um painel que permita demonstrar esse importante ensinamento de Jesus 
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MINISTRANDO: 
 
Que delícia começarmos mais uma campanha!!!! 
Vamos aprender agora sobre as profecias de Isaías. 
 
Mas antes de falarmos sobre a campanha e a aula de hoje eu quero fazer uma pergunta a vocês e quero que me 
respondam com certeza, para depois conferirmos e vermos se o que vocês falaram é real: onde você vai morar 
quando você tiver 30 anos? Em qual empresa será o seu primeiro emprego? Quantos filhos você vai ter, como eles 
vão ser? 
 
Puxa vida... você vai me falar :”tia, eu não tenho como saber... posso falar o que eu acho, o que eu gostaria, mas não 
tenho como adivinhar! 
 
Pois é crianças...  a primeira coisa que precisamos aprender antes de começar essa campanha que PROFECIA não 
é ADIVINHAÇÃO.... 
 
Profecia é uma REVELAÇÃO que Deus entrega para uma pessoa. É um dom de Deus. 
 
E o profeta Isaías tinha esse dom. 
A Bíblia conta que cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías recebeu uma revelação e começou a profetizar 
que o Messias viria ao mundo e ele disse características específicas sobre ele. Isso está escrito lá em Isaías 9:6 (leia 
com os maiores). 
 
Nossa, mas com tanto tempo de antecedência, será que Isaias estava certo? 
Deus não se engana crianças! 
 
Vamos conferir a cada aula o cumprimento dessa Profecia. 
Aqui fala que Jesus seria o MARAVILHOSO CONSELHEIRO. 
Quem acha que essa profecia estava certa? 
 
Sim! Jesus era maravilhoso mesmo, Ele fez muitos milagres, coisas que ninguém nunca tinha feito, Ele era incrível, 
todos ficavam admirados com o que Ele fazia. Quem estava perto dele via todas essas maravilhas. 
E Jesus ensinava a todos que estava ao seu redor, Ele não só fazia as maravilhas, mas Ele aconselhava as pessoas 
a como ter uma vida melhor, uma vida com Deus. 
 
Aconselhar uma pessoa é difícil, porque as vezes a pessoa não entende... então Jesus ensinava por parábolas, que 
eram histórias de situações que aquelas pessoas viviam. Assim com cada uma dessas histórias Ele conseguia 
ensinar algo. 
 
Vejam aqui um dos conselhos que Jesus deu: 
Ele ensinou que quando recebemos a palavra de Deus sem fé, com o coração endurecido, preocupados, ou sem 
prestar muita atenção, essa palavra não produz o milagre na nossa vida... não produz frutos.  Mas se recebemos a 
palavra com o coração aberto e feliz, ai sim vivemos muitos milagres. 
 
Igual uma sementinha que cai a beira do caminho e os passarinhos comeram, ou que foram plantadas no meio de 
pedras ou espinhos... Essa semente não consegue crescer porque é sufocada, ou não cria raízes profundas, ai a 
plantinha fica muito fraquinha e morre. Mas se a semente é plantada numa terra boa, bem fofinha, ela cresce e 
produz muitos frutos. (demonstre) 
 
Olha só, como muitas pessoas que ouviam Jesus trabalhavam com plantação, eles conseguiam entender aquele 
conselho. 
 
Jesus nos entende. Ele sempre vai ter um conselho para nos ensinar. Ele consegue aconselhar coisas simples, 
coisas difíceis, pessoas muito sábias e inteligentes, e pessoas que tem pouco conhecimento, pessoas velhas e 
crianças também. 
 
Ele é o melhor conselheiro que podemos ter. 
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Precisamos tomar cuidados porque as vezes pedimos conselhos para muitas pessoas que não conhecem a Deus, e 
elas dão conselhos errados. O melhor caminho é falar com Jesus, Ele é o MARAVAILHOSO CONSELHEIRO, que foi 
enviado para nos salvar. 
 

LOUVOR: 
 

Quem é Jesus? – Crianças Diante do Trono  

Se Jesus é Teu amigo – 3 Palavrinhas 

ORAÇÃO: 
 
”Senhor Jesus, o Senhor é o Messias, o maravilhoso conselheiro. Obrigada por me ensinar tanto. Eu quero ouvir o 
Senhor, seguir os seus ensinamentos e os seus conselhos sempre. Em nome de Jesus, Amém!” 

 
VERSÍCULO: 
 
"Filho meu, não esqueça os meus ensinamentos; lembre sempre dos meus conselhos.” Provérbios 3:1    

 

“Também isso procede do Senhor dos Exércitos; ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria” Isaías 

28:29 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

1. Qual profeta profetizou sobre a vinda do Messias? 
2. Quanto tempo antes de Jesus nascer Isaias já falava sobre a vinda do Messias? 
3. Nessa aula aprendemos que Jesus tem qual característica? 
4. O que devo fazer se um amigo me da um conselho diferente do que tenho aprendido na igreja? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Crianças, a nossa oferta é como uma semente também. 
Se entregamos com o coração alegre, essa semente gera muitos frutos. 
Deus deseja que tenhamos um coração alegre para ofertar, não fazer por obrigação ou automaticamente. Mas que 
em cada oferta possamos pensar no que ela significa e entregar com todo o amor. 
 

ATIVIDADE  
 
Nessa aula vamos escrever e desenhar 3 conselhos para colocar na caixinha. 
As crianças poderão fazer em casa mais conselhos com a ajuda dos pais e ir enchendo a caixinha. Dessa forma ela 
poderá se lembrar do que Jesus espera de nós em cada situação. 
 
Conselho 1 
AS CRIANÇAS DEVEM OBEDECER A DEUS 
Provérbios 3.1,2 
 
Conselho 2: 
AS CRIANÇAS DEVEM OBEDECER AOS SEUS PAIS 
Provérbios 1.8 
 
Conselho 3: 
 AS CRIANÇAS DEVEM EVITAR AS MÁS COMPANHIAS 
Provérbios 28.7 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
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Iniciamos a campanha das PROFECIAS DE ISAÍAS. 
Esse mês falaremos sobre a profecia da vinda do Messias. 
Isaías anunciou a vida de Jesus dizendo que Ele seria o Maravilhoso Conselheiro. Que possamos seguir os 
conselhos de Jesus todos os dias, pois Ele sempre tem o melhor para nós. 
 
Ajude seu filho a confeccionar a caixa dos conselhos da Bíblia, anotando junto com ele provérbios e outros versículos 
que reforcem ainda mais esse aprendizado. 
 
Deus abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Vamos entregar para as crianças a caixinha dos conselhos. Nela constarão versículos com conselhos que estão na 
Bíblia 
Você pode prepara as caixinhas com papel cartão e decora-la conforme a sua criatividade. 

 

 
Segue o molde para fazer a caixinha: 

 
  
 


