
 
 

Fevereiro – ORAÇÃO DO ANO 

APOSTÓLICO 

  

  INTRODUÇÃO 

 

Ano apostólico de Isaías, que palavra maravilhosa está liberada para vivermos! 

Vamos tomar posse todos os dias dessa palavra e buscar aquilo que Deus tem para nós. 

 

NOSSOS TEMAS: 

 

As campanhas do kids agora estão em novo formato  .  

Trabalharemos durante 2 meses cada tema. 

 

E em fevereiro e março teremos uma campanha de oração imperdível! Aprenderemos cada 

detalhe da oração do ano apostólico de Isaías e entenderemos aquilo que já está liberado para 

vivermos. 

 
Nossas aulas: 

 

Data Tema Da Aula História Bíblica Referência 
 

Símbolo 

03/02 a 
08/02 

Ano aceitável 
 

Ano do Jubileu Isaias 61:2 
Lucas 4:18-19 

Trombeta 

10/02 a 
15/02 

Milagres O dia em que o sol parou Josué 10 Sol 

17/02 a 
22/02 

Chamado O chamado de Isaías Isaías 6:4-8 Celular 

24/02 a 
29/02 

Renovo Calebe Josué 14 Uva 

02/03 a 
07/03 

Dupla Honra Mordecai Ester 6 Capa e 
coroa do rei 

09/03 a 
14/03 

Prosperidade Isaque Genesis 26 Anel 

16/03 a 
21/03 

Portas Abertas Jesus é a porta João 10:9 Chave 

23/03 a 
28/03 

Novos patamares A revelação de Isaias Isaias 53 
Isaias 65:17, 66:22 

Águia 

 

Deus abençoe a cada um de vocês, cada igreja e cada criança que receberá essa palavra.  

 

Equipe pedagógica! 
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AULA 1: ANO ACEITÁVEL  

 

O ano de Isaías é o ano aceitável do Senhor, ano de vivermos o favor de Deus sobre nós e sobre 

nossas famílias.  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Você já parou para pensar no que significa o ano aceitável do Senhor? 
Isaías em seu livro conta sobre a pregação do ano aceitável do Senhor. Jesus, em Lucas 
menciona também esse trecho, se apresentando como Aquele veio trazer essa boa nova. 
 
Mas o que seria então o ano aceitável? 
Lá em Levíticos 25, o Senhor dá uma determinação para seja anunciado o ano aceitável, 
nomeado como Jubileu, depois de 7 anos sabáticos (cada ano sabático acontece a cada 7 anos).  
Ou seja, o ano aceitável seria anunciado a cada 50 anos! 
 
O anúncio desse ano diferenciado seria ao som de trombetas e nesse ano seria proclamada a 
libertação dos oprimidos, dos cativos, dos que foram injustiçados, e a liberação de perdão (de 
dívidas, por exemplo). 
 
A palavra jubileu vem de júbilo, que significa alegria. Então é um ano de muita alegria e 
celebração. 
 
O ano aceitável é o ano de viver o favor de Deus. 
Espiritualmente, é o ano de sermos livres do que nos deixava em cativeiros, em sofrimento, é sair 
da situação de vergonha, é ser restituído do que foi perdido, é voltar a prosperar, apagar o que 
estava dando errado e começar um novo ciclo cheio de alegrias. 
 
Deus tem esse ano aceitável para nós. Em Jesus somos beneficiados com essa benção. Não 
precisamos esperar 50 anos para acontecer. Já está liberado sobre nós.  
 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Isaias 61:2, Lucas 4:18-19, Levíticos 25 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender e tomar posse do ano aceitável do Senhor; 

 Que cada criança entenda que tem o favor de Deus, e Ele tem sempre alegria para nós. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As dificuldades familiares são percebidas e absorvidas pelas crianças. Muitas se sentem 
impotentes por não poder fazer nada para mudar uma crise familiar, outras se sentem culpadas 
pelo que está acontecendo. 
Não importa a recorrência das lutas, a criança absorve! E isso rouba a alegria delas. 
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As crianças precisam entender que todos passamos por lutas, mas elas não definem quem 
somos e nem o nosso futuro. Só existe uma certeza: Deus é por nós! Temos o favor Dele e isso 
nos dá a convicção que temos um futuro bendito. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Convite um levita com um chofar ou um trompete.  
No momento da ministração esse levita deve entrar 
tocar a trombeta e anunciar que está liberado o ano 
aceitável do Senhor. 
 
O levita entrega um envelope para a professora. 
Nesse envelope tem a oração do ano apostólico e 
um recado. 
Assim a ministração se inicia. 
 
( se não conseguir um levita, um tio pode simular com cornetas). 

              
 
2. Faça um painel de oração de EVA (sugestão modelo abaixo).  
Na frente do bolso em amarelo vá colando com as crianças os trechos da semana da oração do 
ano. 
Importante que o painel tenha um bolso (como o abaixo), assim será possível colocar dentro dele 
os pedidos de oração. Esse será o cantinho de intercessão dessa campanha. 
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3. Jubileu – Festa! Durante toda a semana o kids deve estar em decoração de festa! 

 

   
 

 
MINISTRANDO: 

 
(depois de receber o envelope do levita abra)  
 
Entregue o recado para uma criança ler: 
 
“Deus está entregando para cada um de vocês o favor Dele, e por 
isso vocês viverão o ano aceitável do Senhor” 

 
Que recado de Deus maravilhoso para nós! Mas, vocês sabem o que é 
o ano aceitável do Senhor? 
 
Eu estava estudando a Bíblia em li que no livro de Levíticos Deus deu uma ordem ao povo de 
Israel: a cada 50 anos eles deveriam fazer um ano de celebração que se chamaria Jubileu. 
 
No Jubileu, algumas coisas muito importantes deveriam acontecer: 

1. A terra deveria ficar descansando, não era época de plantar, apenas de se alimentar do 
que nascesse e compartilhar. 

2. As dívidas seriam perdoadas. Aqueles que perderam suas casas ou propriedades , 
receberiam de volta, seriam restituídos. O opróbrio (vergonha) seria terminado, e o que 
fosse vendido deveria ter um preço acessível a todos. 

3. Aqueles que perderam sua liberdade e estavam como escravos seriam livres. 
 

O jubileu era um ano de muita festa, alegria. Um ano que marcava o inicio de um novo ciclo. 
Então as pessoas que estavam com dificuldades teriam chance de resolver os seus problemas e 
começar uma nova história. 
 
Jesus quando veio ao mundo disse que veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus permitiu 
que o favor de Deus fosse entregue para nós. E por isso hoje nós podemos ter o nosso jubileu. 
 
Pense nas dificuldades que a sua família pode estar passando: seria dificuldades financeiras? 
Tristeza? Sofrimento? Brigas familiares? 
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Deus hoje entrega para vocês o favor Dele e diz que esse é o ano de vocês viverem esse ano 
aceitável. 
 
Tudo o que sua família perdeu, será restituído. O perdão está derramado, um ciclo de alegria 
começa hoje!!! 
 
Quem quer levar essa benção e essa alegria para as sua casa? 
 
Então vamos orar! As trombetas já estão anunciando. Deus é por nós! Temos o favor Dele! 
Somos benditos, abençoados. O ano aceitável do Senhor está apenas começando. 

 
LOUVOR: 

 
“Na força do louvor” – Renascer Praise 12 
“No Egisto escravo fui” – 3 palavrinhas 

 
ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, eu tomo posse das suas bênçãos e do ano aceitável do Senhor que foi entregue 
para mim. Eu recebo o favor do Senhor e profetizo que eu e a minha família somos benditos. A 
alegria do Senhor nunca sairá da minha casa. Em nome de Jesus. Amém!” 
 
Ore com as crianças a oração do ano apostólico. 
 
Cole no mural da oração o seguinte trecho: 
 
“Nesse ano apostólico de Isaías, ano aceitável do Senhor 
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VERSÍCULO: 

 
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos 
quebrantados... e apregoar o ano aceitável do Senhor” Isaías 61:1 e 2 (versão resumida) 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1. O que é o ano aceitável do Senhor? 

2. Com que frequência acontecia o ano aceitável do Senhor? A cada 10 anos, 50 anos ou 

100 anos? 

3. O que os judeus deveriam fazer no ano de Jubileu? 

4. O que significa vivermos o ano aceitável do Senhor? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

O ano do jubileu tem uma benção especial para os necessitados. Então essas pessoas que 
passavam por muitas dificuldades comemoravam muito quando esse período chegava (e 
provavelmente apenas uma vez na vida ela poderia viver esse momento). 

Agora eu pergunto para vocês: o que nos impede de praticarmos a essência do jubileu? 
Ajudarmos os mais necessitados? Jesus disse: o tempo é agora! Então esse é o tempo de 
cuidarmos dos mais necessitados. A nossa oferta também abençoa os mais necessitados, com 
por exemplo a entrega de uma cesta básica, o expresso. 
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Então hoje vamos orar por aqueles que precisam mais do que a gente, e vamos entregar a nossa 
oferta. Eu creio que quanto mais temos disposição de entregar e abençoar o próximo, mais o 
Senhor nos prospera. Somos supridores da obra, e por isso temos a benção de Deus. 

Vamos ofertar com alegria. 

ATIVIDADE  

 
As trombetas já soaram anunciando o ano aceitável do Senhor. 
Então agora vamos fazer as nossas trombetas e espalhar essa notícia. 
 
Para essa atividade você precisará dos seguintes itens: 

 

 Papel decorativo 

 Fita cola de dupla face 

 Papel de seda colorido 

 Tesoura 

 Apitos do tipo língua de sogra 
 
 
 

Passo #1 

Retire os enfeites dos apitos tipo língua da sogra que comprou 
e aplique a fita cola de dupla face numa das margens do papel 
decorativo, de uma ponta a outra e de cima para baixo, como 
mostra a imagem abaixo. 

  

  

Passo #2 

Coloque o apito numa ponta do papel decorativo e comece a 
enrolá-lo cuidadosamente, ligeiramente na diagonal, até fixar 
com a fita cola de dupla face. Corte o excesso de papel para 
que fique recto. 

  

  

Passo #3 

Dobre o papel de seda em várias camadas. Em seguida, faça 
franjas. Na base das franjas, cole a fita cola de dupla face e 
fixe as franjas na parte mais larga da corneta. Pode sobrepor 
várias cores de papel. 
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E a corneta está pronta para fazer barulho! 

 
 
 
  
 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Queridos pais, 
 
Estamos começando uma campanha de oração poderosa no nosso kids.  
As crianças aprenderão a oração do ano apostólico de Isaías e o que significa cada palavra 
profética que está sobre as nossas vidas. Hoje falamos sobre o que é o ano aceitável do Senhor 
(pergunte para o seu filho como foi). 
 
Participe conosco dessa campanha! Faça com seus filhos a oração do ano apostólico. Entenda 
quais são os pedidos deles para o ano e tragam para a próxima aula. Os pedidos serão 
colocados no nosso mural de oração. Grave seu filho orando a oração do Ano de Isaías e envie 
para nossas redes sociais. 
 
Deus abençoe!  
 
 

LEMBRANCINHA: 
 

     
 

Boa aula!  


