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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! 

 

 

 

 



 
 

Janeiro  
 O ano aceitável do Senhor 

 
TESOUROS ESCONDIDOS 

Nessa aula vamos conhecer um pouco sobre o profeta Isaias, nossas crianças serão renovadas, 
viverão um novo tempo, conhecerão tesouros escondidos que o Senhor tem a revelar.  
 

LEIA E MEDITE: 

 
Livro de Isaias.  
 

OBJETIVOS: 

 

 Que a criança entenda que a cada ano temos uma palavra profética para vivermos. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Já são capazes de entender o mundo espiritual, até mesmo as de 3 anos, diferenciando o bem e 
o mal. Perceba quando falar de tesouro, ela cria uma expectativa de algo bom, de ganho... Então 
reforce os tesouros espirituais para nossas crianças. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 Um tio deve estar vestido de pirata, com um mapa na mão. 

 

  
 

 O outro vestido de profeta Isaías e com a bíblia.  (se não tiver um tio, peça para um 
adolescente se vestir e você conta a história e ele só representa). 
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 Prepare duas caixas para representar os tesouros. Uma será a caixa do pirata e Na outra 

os tesouros que Deus tem para nós.  
 Sabedoria - representada por uma lâmpada 
 Força – representada pelo óleo da alegria 
 Dupla honra  - representada por uma cruz 
 Voar com asas de águia – representada por uma águia. 

 

                  
 
 Caixa do pirata 
 Um interrogação -  representando duvidas e medos 
 Uma criança chorando  / tristeza 
 TNT preto – representando o mal, o pecado. 
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MINISTRANDO: 

 
Um tio vestido de pirata deve entrar com ar de cansado de quem estava correndo e procurando o 
tesouro a muito tempo. 
Ele abre o mapa e começa a contar para as crianças por onde já percorreu e que segundo o 
mapa o tesouro esta bem perto. Peça ajuda das crianças para encontrar... Desanimado deve sair 
da sala e dizer que vai continuar procurando. Ao sair encontra outro tio vestido de profeta Isaias, 
e Isaias o convida para voltar e escutar o que ele tem a dizer. 
Olá crianças, encontrei esse pirata desesperado e com um mapa, eu também tenho um mapa.  
O pirata da um salto e grita – Temmm??? 
Sim, mas calma, primeiro vou me apresentar. – Eu sou o profeta Isaias (uma tia interrompe e 
pergunta, mas o que é um profeta?). O profeta é aquele que fala o que Deus manda é o porta voz 
de Deus. 
Meu nome significa – “ O Senhor é a Salvação”. Sou filho de Amoz , me casei com profetisa ( 
nessa hora entra sua esposa, só para completar o cenário sobre Isaias), e temos 3 filhos.   
Deus me chamou para servi-lo, levar sua mensagem ao povo de Judá e também fui conselheiro 
dos reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias . 
Hoje vim aqui mostrar que aqui nesse mapa, nesse mesmo, a bíblia, tem um livro chamado Isaías 
e nesse ano vamos aprender bastante sobre o que diz esse livro. 
Esse mês vocês estão de férias não é mesmo? Então vamos a procura dos tesouros escondidos 
que esse livro quer nos entregar, vamos procurar?  (nessa hora a tia/ esposa sai e volta gritando 
dizendo achei). Todos sentam e vamos apenas mostrar o que tem dentro da caixa do tesouro e a 
cada aula desse mês vamos detalhar um. 
Vejam que caixa linda, o que será que tem aqui? 
Nesse momento o pirata que saiu da sala sem ninguém perceber volta gritando dizendo que 
encontrou a caixa com o tesouro. 
Então vamos fazer as comparações dos tesouros que Deus tem para nós e o que o mundo tem. 
Caixa do pirata - uma interrogação, representado que não sabe o que fazer, não tem direção. 
Caixa de Isaías - uma lâmpada, representando a sabedoria (é um tesouro que Deus reservou 
para nós). 
Caixa do pirata - uma imagem de uma criança chorando. 
Caixa de Isaias - Força, representada pelo óleo da alegria (criança alegre).  
Caixa do pirata - um pedacinho de TNT preto, ou um papel (representando o mal, o pecado..) 
Caixa de Isaias - a Cruz, que trouxe a ressurreição e dupla honra.   
Caixa do pirata - o pirata procura, procura, procura e não encontra nada, fica todo sem graça, 
pois não conseguiu rebater, e diz: Ah, me sinto fraco, procurei por tanto tempo e percebo que não 
adiantou de nada. 
Caixa de Isaias - calma senhor pirata, você pode escolher ficar com esse tesouro também, sabe 
por quê? Jesus tem tudo isso para todos nós, para todos que desejam e veja o que tem por ultimo 
aqui.  - Uma águia, sabe o que diz nesse mapa no livro de Isaías? Que “os que esperam no 
Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam”. Você 
deseja isso?Ser renovado, voar alto? Conhecer melhor os tesouros escondidos que Deus tem 
para você? 
E vocês crianças? Querem esses tesouros? 
É o que o Senhor tem para você e sua família nesse ano de Isaias, 
Repita essa oração comigo. 
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ORAÇÃO: 

 
��Oração Ano Apostólico de Isaías�� 
 
Neste Ano Apostólico de Isaías, ano aceitável do Senhor, eu declaro que viverei um ano de 
grandes e poderosos milagres em todas as áreas da minha vida. Atenderei ao chamado do 
Senhor e me entregarei a Sua vontade. 
 
A Glória do Senhor invadirá a minha vida e serei renovado, dia após dia, no meu espírito. 
Alargarei as estacas da minha tenda, porque terei uma poderosa prosperidade e abundância. 
Transbordarei para direita e para a esquerda. No lugar da minha vergonha, terei dupla honra e 
este ano, possuirei o dobro. Todos os caminhos serão aplainados e o deserto vai jorrar fontes de 
águas e irá reverdecer. Encontrarei os tesouros escondidos. Todas as portas de ferro e trancas 
serão quebradas e as portas se abrirão para mim. 
 
Voarei com asas como águia para as alturas e atingirei patamares da minha vida financeira, 
familiar, espiritual que nunca vivi. A Palavra que sai da boca de Deus me fará prosperar em tudo 
que eu fizer. 
 
Ano de Isaías, ano aceitável do Senhor, ano de dupla honra, ano de portas abertas, ano de 
crescimento, ano de avivamento espiritual. Eu viverei com a minha família, o melhor ano da 
minha vida, em nome de Jesus, amém! 
 

 
VERSÍCULO: 

 
Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o 
Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. 
 
Isaías 45:3 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1.  Quem era Isaias? 

2. Qual o significado do nome de Isaías? 

3. Fale um dos tesouros que Deus tem para você que esta escrito no livro de Isaias? 

4. O que a morte de Jesus na cruz nos trouxe? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

A morte de Jesus na cruz, foi uma entrega de amor, essa entrega trouxe restituição e dupla 
honra, e esta assentado no trono de gloria com Deus. 

Você tem uma oferta de amor? Oferta que vai trazer ressurreição de tudo que esta parado na sua 
vida e da sua família, oferta que vai trazer restituição e dupla honra. 

Vamos entregar o nosso melhor. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/45/3+
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ATIVIDADE  

 

Lembrando que estamos no período de férias, então nossas atividades o mês todo será de muitas 
brincadeiras. 
Toda brincadeira os participantes deverão falar primeiro algo relacionado à aula para participar. 
Ex. A primeira dupla, fale o versículo da aula e já ganhe um ponto. 
Qual o significado do nome de Isaias?.... 
 

1. Dançando a dupla que vencer é a que chegar à linha de chegada primeiro. 

 
 

2. Dançando de lado a dupla não pode deixar cair o balão. 

 
 

3. Dançando a dupla  deve ficar de costas e não deixar o balão cair. 
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LEMBRANCINHA: 
 
Caixinha tesouro, dentro deve ter a oração do ano apostólico de Isaías e a cada semana  
as crianças colocam dentro a lembrancinha  “um tesouro” relacionado a aula. 
 
 

 
 

Boa aula! 
 
 

 


