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AULA 3 

Filho da Promessa 
 

Neste domingo vamos ministrar sobre Isaque. Vamos falar do sonho de Deus por cada filho que foi criado. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Ensinaremos às crianças que cada uma delas é um filho da promessa de Deus, vamos mostrar através desta 

linda história de vida o quanto Deus já sonhou com cada um de nós, que cada criança possa ser o futuro 

Isaque, que sigam a tudo que recebem da Palavra e tenham um futuro brilhante pela obediência a Deus. 

Assista a essas aulas do CEAR da Escola de Profetas, medite na Palavra e deixe Deus te usar: 

O filho da promessa: https://youtu.be/360LUlO9D_w (assistir do 8:00 ao 14:40h) 

Isaque: https://youtu.be/J8mz7rExytY  

 

Bíblia Apostólica, página 45: 

Isaque ouviu a voz de Deus e prosperou poderosamente na terra. Pela obediência a Palavra, tornou-se um 

homem extremamente rico, porém a falta de altar em sua vida habilitou contendas, divisões, perseguições, 

invejas e brigas contínuas. Em tudo que ele fazia, encontrava oposição. Para abrir poços de águas era uma 

confusão imensa: passou a ser expulso dos lugares e rejeitado. Estava faltando poder espiritual, autoridade 

de Deus em sua vida. Pela imprudência e imaturidade, permaneceu nesta situação durante muito tempo, até 

que, em um dia de peleja, ele encontra um poço de águas e o consagra a Deus. Este ato, de atribuir a Deus 

tal conquista, faz com que receba a visitação do Senhor. Diante disso, ele entende que precisa erguer um 

altar e oferecer sua oferta particular. Somente a partir daí, Isaque consegue obter resultados nunca vividos 

antes e passa a ser honrado e respeitado. 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Gênesis capítulo 15 e 21:1-7  

 

OBJETIVOS: 

 

● Levar a criança a entender que a família foi desejada por Deus  

● Ensiná-las que cada família é abençoada por Deus para dar certo 

● Mostrar que cada um deles tem um papel muito importante na família 

● Levar a criança a entender que ela é um sonho de Deus e na família que estão com certeza irá muito 

além do que podem pensar. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Crianças que podem não acreditar que foram desejadas e criadas por Deus, que talvez até ouçam dos Pais 

sobre ela ser um erro e não ter sido planejada, às vezes até de conversas entre os adultos, crianças que se 

sentem rejeitadas, não sabem o que é receber o amor dos Pais, crianças que podem ver os Pais lutando para 

ter um novo filho e participam daquele desejo, sonho e que parece que nunca vai chegar.  

Muitas são as situações que as crianças passam e que satanás usa para frustrar os planos de Deus, vamos 

com mais este culto desta campanha, levar a cada uma delas qual é o verdadeiro plano de Deus, que 

possamos ver cada família vivendo um tempo novo e futuros Isaques nesta geração. 

  

https://youtu.be/360LUlO9D_w
https://youtu.be/J8mz7rExytY
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

● Que tal fazer um céu lindo de estrelas no teto do Kids? 

Para o Kids de noite podemos usar as estrelas Fluorescentes NEON e com o Kids da manhã e de tarde 

podemos usar a opção da bexiga ou outra forma, use a criatividade que Deus te deu e marque a vida das 

crianças neste dia, só não deixe de fazer este céu estrelado. 

 

           
 

 

 

 

 Coloque o louvor Faz chover – Renascer Praise 

https://youtu.be/GcS40dnlV_w  

 Prepare o ambiente com cuidado para que no início eles 

possam observar o teto enquanto o louvor, deitados ou sentados 

no chão. 

 Dentro da cabana e com os visuais dos personagens, 

vamos contar a historia. Uma imagem de cabana e fantoche no 

palito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRANDO: 

 

Olá crianças, olhem para o céu (teto) e vejam que lindo (eles podem sentar ou deitar neste momento para 

observar enquanto o louvor toca), a cada anoitecer tem um céu assim cheio de estrelas, mesmo quando está 

nublado e a gente não pode ver, sempre foi assim desde quando Deus criou todas as coisas. 

https://youtu.be/GcS40dnlV_w
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Deus criou cada estrelinha e a nós também com muito amor, nós fazemos parte do sonho de Deus, somos os 

filhos que nossa família sonhou em ter também. 

Que louvor bonito este que está tocando não é? E imagina se cada um de nós representasse uma estrela do 

céu? Nossa haveria muitas estrelas, um dia Deus falou para um homem da bíblia que a família dele seria 

como as estrelas do céu. Nossa quem consegue contar? Não dá mesmo, então com certeza a família dele 

seria muito grande. 

 

Essa historia esta no livro de Gênesis: Sara e Abraão era um casal lindo, ou seja, uma família lembra que a 

família é o sonho de Deus? Pois é, mas essa ainda não tinha filho. Certo dia, Abrão recebeu uma visão muito 

especial que vinha de Deus, imaginem, ver algo que Deus está mostrando somente para você, foi isso que 

Deus fez e ele disse bem assim para Abraão: 

“Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua descendência” 

Sabem o que é descendência? É a família, a família que é o sonho de Deus, são os filhos, depois os netos, os 

bisnetos, enfim toda uma criação do sonho de Deus. 

 

Então naquele dia Deus falou para Abrão que ele teria muitos filhos, netos e muito mais, mas naquele 

momento eles não tinham nenhum ainda e mesmo não tendo uma idade muito baixa, porque ele e a sua 

esposa, já eram mais velhos e que geralmente não se tinham filhos naquela idade, ele acreditou na promessa 

do Senhor, você sabe o que é uma promessa? 

É quando uma pessoa fala que dará ou fará alguma coisa e tem que cumprir, agora imagina se Deus falou 

algo, com certeza Ele sempre vai cumprir e ele prometeu que daria filhos a Abraão e Sara, assim como um 

dia Deus também prometeu dar você pra a família que você está, sabia? 

 

É isso mesmo você é uma promessa de Deus, então além de sonho de Deus, você também é uma promessa, 

olhe para o céu (aponte para o teto), imagina que você é uma estrela do céu, que fez parte do sonho de Deus 

e depois foi prometido para os Pais de vocês e hoje vocês estão aqui e tenham certeza, vocês são muito 

especiais, repete assim com a (o) Tia (o):  

Obrigada Deus por ter sonhado comigo e ter me prometido para a família que eu pertenço, eu te amo e amo 

a minha família! 

 

Existem famílias que às vezes não conseguem ter um filho, ou até já tem, mais quer mais um e não 

conseguem, saibam que Deus tem poder para fazer todas as coisas e assim como deu um filho a Abrão e 

Sara quando já eram velhinhos Ele pode dar filhos e entregar essa promessa linda, pois Ele tem todo poder! 

A esposa de Abraão certo momento não acreditou quando ouviu que Deus estava prometendo um filho para 

eles e até deu risada, mas nunca desacreditem do que Deus pode fazer. 

 

E quando ela teve o seu filho, que se chamou Isaque, ela até ficou rindo de tão feliz e disse que quem visse 

ia rir com ela e ficar muito feliz também, sabe quando você ganha algo que quer muito e fica feliz demais e 

ri de alegria?  

Isaque cresceu, se casou , teve filhos, os filhos dele também tiveram filhos e assim foi a família de Abraão, 

conforme Deus mostrou na visão, incontável como as estrelas do céu. 

 

Deus também pode te mostrar qual é a promessa para sua família, vocês estão lendo a bíblia, orando, 

fazendo culto em casa? Quem não está fazendo vamos começar. E se o papai ou a mamãe ou outra pessoa da 

família ainda não aceitou Jesus como salvador, voce vai orar , porque a sua família também é promessa de 

ser grande, você pode falar no culto na sua casa tudo que está aprendendo aqui no Kids. 

Amém. Vamos orar. 

 

 



JUNHO  

FAMÍLIA APOSTÓLICA 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

ORAÇÃO: 

 

Senhor Deus eu te amo e te agradeço por te sonhado comigo, por ter me prometido aos meus Pais e por me 

fazer existir, me ajuda a acreditar que o Senhor pode todas as coisas e que não existe impossíveis para Ti, 

Deus me ensina a ser obediente a Sua Palavra e ser muito feliz na família que eu nasci. Em nome de Jesus, 

amém!  

 

LOUVOR:  

A Promessa de Abraão- https://www.youtube.com/watch?v=CmZ--7nSzWA 

Abraão- Crianças diante do Trono- https://www.youtube.com/watch?v=STkt0jz1qJ4 

VERSÍCULO: 

 

“Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua descendência.“ Gênesis 

15.5 

 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  

 

A OFERTA DE GRATIDÃO      Base bíblica: Gênesis 14:18-20 

Melquisedeque era um servo de Deus, um homem muito importante e rico, rei e sacerdote. Ele abençoou a 

Abraão, levando alimentos e profetizando que Abraão seria vitorioso. Abraão ficou tão feliz que entregou a 

ele o dízimo de tudo o que tinha. Assim como Melquisedeque fez com Abraão, Deus também tem nos 

abençoado, Deus tem nos dado tudo o que precisamos, Ele tem dito coisas boas sobre nós, tem dito que nós 

somos vencedores... Por isso, hoje a nossa oferta será uma oferta de gratidão, nós vamos entregar a nossa 

oferta como uma forma de agradecer por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Por nossa casa, nossa 

família, nossa escola, igreja, por tudo!!!! 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  

 

1. Qual o nome do casal que falamos hoje? 

2. O que Deus prometeu a esse casal? 

3. Existem impossíveis para Deus? 

4. Completa a frase: hoje nós aprendemos que além de sonho de Deus nós somos também a 

___________________ de Deus para nossa família!  (promessa) 

 

ATIVIDADE  

Fazer uma cabana ( tenda) e desenhar a família dentro. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CmZ--7nSzWA
https://www.youtube.com/watch?v=STkt0jz1qJ4
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS  

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

Hoje ministramos para nossas crianças sobre às crianças que cada uma delas é um filho da promessa de 

Deus, e através da história de Abraão, Sara e Isaque falamos o quanto Deus já sonhou com cada um de nós. 

Profetizamos que cada criança possa será um futuro Isaque, seguindo a tudo que recebem na Palavra e assim 

terão um futuro brilhante pela obediência a Deus. E honrara a sua família em todo 

tempo. 

 

Desafio da Semana: O desafio dessa semana é em família, criar uma cabana, 

decorar com estrelas que fizeram e o papai ou a mamãe contar uma historia. 

Depois nos envie as fotos. 

 

Uma Ótima semana! 

Deus os abençoe! 

 

LEMBRANCINHA  

 

 

 


