
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 
                                                                                                                           DEZEMBRO /2017 
 

                                                                                                                    

CAMPANHA GERAÇÃO DE JESUS 
  

AULA 5 – Vivendo as Promessas 

  

Em nossa última aula da campanha e do ano, vamos incentivar as nossas crianças, como 
geração de Jesus, a viver as promessas.  

  

Para você professor (a): 
 

Fomos escolhidos para fazer parte dos sonhos de Deus. Somos herdeiros e coerdeiros com 
Cristo. 

Desde Adão e Eva, Deus reescreveu histórias de vida para que toda uma geração fosse 
transformada.  

Aprendemos que Raabe, que já não tinha perspectiva nenhuma de ter uma família, através 
de uma promessa entrou na árvore genealógica de Jesus. Assim como Rute que se casou com o 
filho de Raabe e se tornou avó de Davi.  

Professor, Deus deixou promessas infinitas para nós que fazemos parte da árvore 
genealógica de Jesus e a palavra de Deus nunca volta vazia,  ela é viva e eficaz. 

O livro de Isaías, conhecido como um livro messiânico anuncia todas as palavras proféticas 
sobre a vinda de Jesus.  

Hoje vamos anunciar a nossos pequenos como se preparar para receber a palavra profética 
e viver todas as promessas do Senhor. 

 
Boa aula! 

   

 Base Bíblica  

               Isaías 6.8, 7.11,14, Lucas 1.37,  II Cor 1.20; Isaias 11.2-3. 

 

Objetivo:  
  

 Ensinar a criança A se preparar para a palavra apostólica  
 

Situação da criança: 

Num mundo rodeado de mentiras e enganos, no final do ano a honra é dada ao papai Noel. 
As crianças criam expectativa e fazem pedidos. Na verdade estão carentes e depositam a 
esperança de forma enganosa. 
Cabe a nós multiplicar que Jesus é vida e sua palavra é a verdade. 

 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula: 

 Com uma bíblia feita de caixa de papelão, coloque dentro dela, 3 símbolos proféticos 
desse ano ou coloque as imagens e na medida que for ministrando vá retirando da 
bíblia. 
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1. Pedra de escape – Ebenezer –Deus deu livramento; 
2. Menorá -   7 espíritos de Deus;   
3. Peixinho – Pesca maravilhosa; 

 

      
 

  

Ministrando a aula:   

Olá crianças!  

Hoje ultimo dia do ano, estamos nos preparando para um novo ano. Mas primeiro vamos lembrar 
as palavras proféticas que recebemos para o ano de Samuel. 

Vejam eu tenho uma bíblia enorme e é daqui que Deus dá a palavra para vivermos o melhor 
dessa terá. 

Esse mês falamos da geração de Jesus e cada um deles viveram as promessas que foram ditas 
através das palavras proféticas. 

Vamos lembrar:  

1. Retire a pedra de Ebenezer ou a imagem da bíblia - Lembram-se de Raabe? Deus deu 

livramento para ela, Ebenezer, pedra de escape, quantos livramentos Deus te deu esse 

ano? (Professor Ouça os testemunhos e faça um debate). E tem aqueles livramentos que 

não vimos, mas sabemos que Deus nos deu, pois estamos aqui porque Ele nos guardou. 
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2. Menorá – Temos mais uma promessa através desse símbolo. Sabem qual é? Deixem que 

se expressem... Representa sete espíritos de Deus: sabedoria, entendimento, conselho, 

fortaleza, conhecimento, temor do Senhor e prazer no Senhor, Como Rute e Davi, vocês 

também tiveram sabedoria, entendimento (quem tirou notas boas na escola?) e outras 

alegrias e prazer no Senhor? Quem quer contar? Quem foi forte mesmo quando ficou 

doentinho? Isso porque você tem promessas. 

3.  Peixinho – simbolizando uma grande pesca. “Então lhe disse: Lançai a rede... Assim 

fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes”. Sabe o que 

isso que dizer? A palavra de Deus nunca volta vazia  nossa obediência terá como 

resultado um poderoso milagre. Quem viveu uma maravilhosa pesca? Você teve seu 

armário cheio, de alimentos e roupas... Deixem contarem. 

4. Quantas promessas vivemos nesse ano não é mesmo? Fazemos parte da geração de 

Jesus, dessa arvore genealógica, como Raabe, Rute, Davi e também Samuel, pois ele 

ungiu o rei Davi. Samuel ouviu a voz de Deus e disse: Fala que teu servo ouve.  

 

Hoje Deus fala que Ele cumpriu as promessas para esse ano em sua vida, e para 

você viver novas promessas no ano que jajá se inicia você deve dizer, “ Eis me aqui 

Senhor, envia-me a mim”. Você está pronto para um novo ano? Deus vai te usar 

para levar a palavra profética. 

Amem?  

 

Vamos orar. 

  

Oração:   

Senhor Jesus, o senhor é o meu Deus, que tudo pode, e eu como filho, posso vencer 
o impossível porque o Senhor vai à minha frente. E que a partir de hoje, todos possam ver 
que mesmo ainda sendo uma criança muito pequena, posso vencer, pois o meu Deus é 
Deus do impossível. Senhor envia –me para levar a sua palavra, em nome de Jesus. 

Amem. 
 

Versículo 

Assim será a palavra que sair da minha boca: não voltará para mim vazia, mas fará o que me 

apraz e prosperará naquilo para que a designei.  Isaías 55.11 

OFERTA 

Sua oferta hoje deve ser de gratidão por tudo que Deus fez durante esse ano. 

Você continuará vivendo uma grande pesca. 

ATIVIDADE 
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Vamos fazer uma arvore da gratidão por todas as promessas que vivemos esse ano de apostólico 

de Samuel.  

Distribua papel, lápis caneta e deixem que escrevam ou desenhem e juntos montem a arvore. 

 

LEMBRANCINHA 

                            

BOA AULA! 


