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Palavras Proféticas 

Aula 4 – Haverá Bom Futuro  
 
Hoje encerramos esta Campanha com esta palavra profética: ¨... Em nome de Jesus, com 
a minha família, eu viverei o melhor ano já vivido até hoje. E, partindo do Ano de Samuel, 
haverá bom futuro, em nome de Jesus!¨ 
Vamos lá?! 
   
 Para você professor (a) 
 
Professor existe uma palavra, foi lançada para que nós possamos em primeiro lugar: 

1. Tomar posse dela. Você precisa dizer todos os dias desse ano: “Eu pertenço a 
um povo que Deus”! “Esta palavra é minha e é pra mim; pra minha casa; pra minha 
família”.  

2. Andar debaixo desta palavra: “As minhas atitudes, meus pensamentos, tudo 
aquilo que eu disser ou fizer é por causa desta palavra; gira em torno dela” 
 

Nós é que fazemos a palavra acontecer; frutificar em nós. E assim poderemos com 
convicção ministrar as crianças.  
 
Boa aula!! 
 
Base Bíblica 
Provérbios 23:18; Eclesiastes 11:6; Eclesiastes 3:1 
 
Objetivo 

 Que cada criança aprenda o que é Palavra profética = é uma palavra de Deus que 
sabe todas as coisas, sobre alguma coisa que ainda não aconteceu, mas é 
verdade que vai acontecer, porque Deus falou.  

 Que a criança possa compreender ou ter noção do que é passado presente e 
futuro. 

 Que ela que hoje é o presente, 2017 e que ninguém sabe como vai ser depois, Só 
Deus sabe, mas que hoje; no presente Deus já falou que vai ser bom. 

 Que ela acredite que uma palavra profética é verdade  
 

 
 



                                                                                                                                      
 

       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 
  Março /2017 

Situação da Criança 
 
A criança começa a ter noção de tempo, através da sua rotina: café da manhã, almoço, 
jantar... Quando estão na fase de alfabetização (com variações) então começam a 
aprender e entender os dias da semana, meses, estações do ano. E vão se expressar 
corretamente em relação ao tempo: ontem hoje, amanha, quando já estão no primeiro 
ano (fase primária).  Entendem que precisam esperar pelo aniversário, ou pelo Natal, por 
exemplo....Então explicar o que é futuro não é muito fácil nas nossas salas de Renascer 
Kids. Conforme a idade que você está ministrando; ensinando pode aprofundar mais. 
Vamos começar então do que é mais simples e objetivo e partindo daí, conhecendo seus 
alunos faça com que eles entendam e saiam desta aula,  marcados pela palavra 
profética. 
 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
 
- Leve um relógio de ponteiros  
- Leve um calendário  
- Leve uma semente de ..........(escolha uma que brote logo); um pouco de terra; um 
vasinho;  
- Leve também uma foto sua quando bebe e uma foto de agora. (ou de outro) 

 
Contando a História 
 
Olá crianças!   
Hoje vamos falar de tempo! Aqui na Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. 
Quem fez o tempo foi Deus 
Vamos falar do tempo que já passou. O tempo de agora, e o tempo que ainda vai 
vir. 
Eu trouxe um relógio e vou mostrar como podemos ver o tempo no relógio. Alguém 
sabe e pode me ajudar? ( mostre como os ponteiros marcam os minutos e horas ...)  
O tempo parece que caminha devagar, mas só parece porque o tempo passa muito 
depressa. 
Agora está aqui um calendário que mostra os dias, as semanas, meses, e anos. 
Que ano estamos mesmo? 2017!! 
O calendário mostra todos os meses. Vamos falar os meses?...  
O mês de Janeiro já passou, então é passado! 
Que mês nós estamos? Fevereiro. Então, fevereiro é agora... E que mês será o 
Natal? Isso mesmo... Dezembro. Ainda vai chegar! E o tempo que vai chegar é o 
futuro. 
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Ah... quero também mostrar uma foto de quando eu era bebê... Já faz muito tempo... 
Então foi passado. Esta sou eu hoje! E como será depois? O futuro?  
 
E por último quero mostrar esta semente.  
Agora vamos plantá-la. E o que será que vai acontecer? O que nos esperamos que 
aconteça?  
Sim, que brote uma plantinha; uma flor... Porque é uma semente de ............ Mas 
não sabemos, temos que esperar. E nós vamos esperar, porque hoje cada um vai 
levar a sua. Não é legal?!  
 
Deus falou uma palavra muito linda pra nós! Este ano de 2017 é o ano de Samuel e 
Deus falou que o nosso futuro; aquilo que ainda não sabemos vai ser bom. E o que 
nós esperamos vai acontecer!  
Deus sabe de tudo o que vai acontecer. E Ele disse que vai ser bom! 
Na sua casa, na sua família, na escola, em tudo... !  
Eu acredito nesta palavra. Quem mais aqui acredita? Levante sua mão!! 
 
Coloque o louvor: RP20 “ Haverá um bom futuro” 
 
Agora vamos orar! 
 
Oração  
 
Senhor Deus muito obrigado pela palavra que vai acontecer.Eu acredito na sua palavra. 
Eu recebo esta palavra pra minha vida! E tudo o que eu vou fazer. Em nome de Jesus! 
 
Versículo   

.Prov 23:18 Porque  haverá bom futuro; não será frustrada a tua esperança. 

Verificação do Ensino 
 
O que é passado? 
O que é presente? 
O que é futuro? 
O que vai acontecer no nosso futuro? 
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Oferta         
Eclesiastes 11:6 
 
Nossas ofertas são como sementes. 
Vamos entregar nossas ofertas todos os dias.  
As sementes brotam mas algumas não nascem não. Como nós vamos saber? Então 
precisamos sempre plantar, porque não sabemos qual vai dar certo. 
Nossos ofertas que entregamos todos os dias, vão trazer pra nós tudo o que é bom  
porque Deus disse que vai ser bom nosso futuro. 
 
Atividade 

Colorir o calendário de 2017 
 
(Modelo anexo em PDF) 
 
 

Lembrancinha: 
 
Ideia: um vasinho com terra e semente para cada criança. elas vão plantar a 

semente e levar pra casa. De várias 
sementes. 
Pode ser vasinhos de plásticos que 
são mais baratas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boa aula!!! 


