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AULA 3: Boas Novas 
 
O profeta Isaías profetizou as boas novas da salvação, o plano que Deus tem para os seus escolhidos.  
E essa promessa se cumpre com a vinda de Jesus. 
Jesus quer cumprir cada uma dessas boas novas em nossas vidas, então vamos tomar posse dessa profecia. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Nessa aula ensinaremos as crianças a profecia das Boas Novas da salvação. 
Essa palavra é muito poderosa, pois nos mostra que Jesus conquistou para nós, além da salvação eterna, a 
liberação de bênçãos sem medida ainda nesse tempo que estamos aqui na terra. 
 
Professor, se em algum momento o seu coração se sentiu angustiado, triste, desanimado ou você parou de acreditar 
no grande do Senhor, receba através dessa palavra o poder transformador de Cristo. 
Que comece em você essa transformação e o comprimento dessa palavra profética. 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Isaías 61:1-11, Lucas 4:16-30 
 

OBJETIVOS: 
 

• Levar a criança a entender que Jesus veio ao mundo para nos salvar 

• O plano de Deus para nossa vida é perfeito, e Ele tem para cada um de nós Boas Notícias 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Muitas famílias passam por guerras e dificuldades. E a própria criança tem as suas guerras individuais. 
Independente da situação, que a criança possa aprender que Jesus tem boas notícias para cada um de seus filhos. E 
junto com essas boas noticias uma transformação que faz de nós pessoas muito felizes e abençoadas. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Leve uma caixa com vários pontos de interrogação. 
 

A cada semana você revelará um item que está dentro da caixa. Esse item fará 
parte da revelação que o Profeta Isaías recebeu do Senhor. 

 
 

 

 

Para essa aula, coloque dentro da caixa os seguintes objetos: uma coroa, um perfume, e uma roupa de festa 
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MINISTRANDO: 
 
Que legal estarmos aqui juntos para aprendermos mais sobre as profecias de Isaías... 
E vamos ver o que a nossa caixa traz para hoje? 
 
Opa... parece que tem mais de um objeto aqui.... vamos ver? 
Uma coroa, um perfume e uma roupa de festa? 
 
Será que essa profecia tem a ver com algum rei ou rainha? O que será crianças??? 
 
Vamos achar aqui na Bíblia o versículo que tem essa profecia para entender melhor: 
“para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de 
lágrimas,  e  roupas de festa, em vez de luto” Isaías 61:3 
 
Uau!!! Que demais esse versículo. Então, a coroa representa a alegria, o perfume a felicidade e as roupas bonitas, 
uma grande festa! 
E esse capítulo fala ainda mais coisas: Que vai chegar o novo tempo do Senhor, o ano aceitável, que o que foi 
destruído vai ser reconstruído, quem tiver doente, vai ser curado, quem tiver angustiado, vai ter paz, quem passou 
vergonha, vai ter dupla honra e, quem serve a Deus, sua família e até os filhos essa pessoa tiver serão abençoados e 
reconhecidos por essa benção de Deus. 
 
Gente, que demais essa profecia! Será que ela já se cumpriu ou ainda dá tempo da gente viver? 
 
Crianças, essa profecia das Boas Notícias se cumpriu com a vinda de Jesus. 
Jesus quando veio ao mundo  leu esse mesmo capítulo de Isaías 61 na sinagoga de Nazaré (a Sinagoga é a igreja 
da época). Ele disse que naquele dia essa profecia estava se cumprindo, que Ele tinha chegado para salvar a todos e 
a dar as boas notícias do que Deus tinha para cada um, levando cura e restauração. 
 
Se você ouvisse tudo isso de Jesus, o que você faria?  Você ia crer ou duvidar? 
 
Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam em Nazaré? 
Eles não acreditaram em Jesus! E eles ficaram tão bravos achando que Jesus estava mentindo que tiraram Ele da 
igreja, arrastaram ele para um monte bem alto e tentaram jogar Jesus lá de cima para Ele morrer. 
 
Mas Jesus se soltou e saiu andando calmamente, pois Ele ainda tinha a missão de levar essas boas notícias para 
mais pessoas. 
 
E Jesus fez isso crianças, e depois daquele dias essas boas notícias de Jesus se espalharam pelo mundo inteiro e 
chegou até nós. 
E todos aqueles que crerem nessas boas notícias vão viver essas bênçãos. 
 
Que revelação poderosa o profeta Isaías recebeu não é mesmo? 
E essa promessa se cumpriu em Cristo! Que alegria! Eu quero viver todas essas promessas!!! 
Eu quero essa coroa, esse perfume e essa roupa de festa que Jesus tem para mim! E vocês, querem também? 
 
Jesus tem festa para nós! A salvação faz de nós as pessoas mais felizes do mundo. 
Então se você está doente, triste, angustiado, envergonhado ou humilhado, se lembre dessas boas notícias. Jesus 
nos deu a salvação e junto com ela essa benção. 
 
Tome posse disso e viva tudo o que Jesus conquistou por você!  
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LOUVOR: 
 

“Festa” – Renascer Praise 4 

“Canto de Sião” – Renascer Praise 18 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor, eu te agradeço por me salvar e por ter conquistado por mim todas as bênçãos que preciso. Eu sou muito 
feliz por essas boas notícias e tomo posse da alegria, da felicidade, da cura, da libertação, da dupla honra. Eu 
profetizo que minha família será reconhecida como família bendita do Senhor e nós viveremos a Festa que o Senhor 
tem para nós. Amém!” 

 
VERSÍCULO: 
 
“para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de 
lágrimas,  e  roupas de festa, em vez de luto” Isaías 61:3 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Qual profeta profetizou as boas novas da Salvação? 
- Como essa promessa se cumpriu? 
- O que aconteceu quando Jesus disse aos judeus que Ele veio trazer o cumprimento dessas boas novas 
profetizadas em Isaías? 
- Quais são as boas novas de Isaías 61? 
- Como podemos viver essas boas novas? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Que notícias maravilhosas recebemos hoje! Jesus nos deu além da salvação bênçãos sem  medida! 
E nessas boas novas Jesus fala sobre a dupla honra. 
Crianças, as vezes acontecem situações que deixam a gente humilhados, envergonhados... 
Mas Jesus quer transformar a vergonha em honra. 
Nesse momento de oferta vamos declarar o fim da vergonha e o início de um tempo de honra do Senhor. 
 

ATIVIDADE  
 
Na atividade dessa aula faremos um jornal profético! 
Quais boas noticias você gostaria de dar sobre você e sobre a sua família? 
Pegue uma folha, escreva BOAS NOTÍCIAS e faça um jornalzinho profético.  
 
Depois vamos orar e profetizar sobre essas boas noticias. 
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
Nessa aula falamos sobre as boas notícias do Senhor. 
Gostaríamos de convidá-los a ler essa semana com o seu filho o trecho de Isaías 61: 
Meditem juntos nessa palavra e tomem posse da benção que o senhor tem para vocês.  
Deus abençoe! 
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LEMBRANCINHA: 
 
Que tal fazermos os elementos dessa aula? Prepare um convite e entregue junto com um potinho escrito ALEGRIA 
(representará o perfume)  e entregue uma coroa. 
Você pode fazer uma tag do versículo do dia e colocar no potinho. 
 
Cada criança poderá fazer em casa a sua festa, usando a sua melhor roupa de festa e depois mandar as fotos, 
vestindo a coroa. 
 

 


