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Palavra Profética 
Aula 2 – Dupla Honra e Realização dos Sonhos 

 
Uma das palavras proféticas lançadas sobre nossas vidas é que viveremos a dupla 
honra, e o Senhor tem para nossas crianças o cumprimento da palavra, e o realizar dos 
sonhos. 
  
 Para você professor (a) 
 
Viver a realização dos sonhos para muitos é impossível, mas quando estamos 
fundamentados e estruturados em nossa fé e na palavra lançada sobre nós, esta 
realização se torna possível e ainda vem com a dupla honra do Senhor. 
José era um grande sonhador, viveu grandes lutas, situações de humilhação, lançado 
no poço, acusado e preso, mas era um homem de fé, alguém que lutou até o fim para 
viver os seus sonhos. E isso gerou e habilitou a dupla honra, fazendo com que ele se 
tornasse um governador. 
Da mesma forma olhem para a vida de Abraão, não podia ter filhos e devido à idade 
este sonho parecia aos olhos humanos cada vez mais longe, ele foi considerado o pai 
da fé, amigo de Deus, mas ele por um momento precisou ser reanimado por Deus com 
a palavra profética (Gênesis 15) e isso fez com que ele vivesse a dupla honra. 
Ensine que podemos viver todos os nossos sonhos, mesmo que demorem, pareçam 
distantes, difíceis, mesmo que as condições não sejam favoráveis, Deus sempre tem o 
melhor para nós, e sempre trará a dupla a honra. 
Você é sacerdote sobre a vida das crianças, lance a palavra sobre elas de forma que 
elas saiam com a certeza e a fé em seus corações de que Deus irá cumprir a 
promessa. 
Boa aula!  
 
Base Bíblica 
 
Isaias 61.6-7; I Samuel 1; I Samuel 2.21 
 
Objetivo 

 

 Que nossas crianças tenham experiência com Deus em viver resposta de oração 

 Que elas possam ter testemunhos e ofertas de gratidão no altar 
 

Situação da Criança 
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 Crianças que não conseguem sonhar com o melhor de Deus, por viverem 
situações difíceis e sempre levarem um não  

 Crianças que não sabem o que é ter experiência em orar e Deus responder 

 Crianças que não tem o costume em agradecer e a testemunhar  
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 Dica 1: 
Receita de massa de pão  

 500 g de farinha 

 1 ovo 

 1 colher de sopa bem cheia de margarina com ou sem sal em temperatura ambiente 

 1 colher de sopa de açúcar 

 1 colher de chá rasa de sal 

 30 g de fermento biológico 

 250 ml de leite morno 

 Plástico filme 
Dica 2: 

 Você pode também levar a receita de pão para sonhos, levar mini sonhos assados e cortados, 

recheio a parte para as crianças rechearem. 

 3 tabletes de fermento biológico fresco (45 g) 

 1 xícara chá de leite morno 

 1/2 xícara de chá de açúcar 

 1 xícara de chá de manteiga (cerca de 200 g) 

 3 gemas 

 1 pitada de sal 

 5 xícaras chá de farinha de trigo 
 

Contando a História 
  
Prepare os ingredientes e utensílios para fazer os pães (pode fazer meia receita, o 
importante e que eles vejam que a massa cresceu), logo no início da aula já faça na 
frente deles a receita de pão explicando o seguinte: sem a farinha a massa ficará 
mole, não dará a liga certa do pão, o ovo, o leite e a manteiga ajuda a deixar fofinho, 
o sal dará sabor, e o fermento é o principal fará a massa crescer muito e o açúcar 
ajuda no efeito do fermento e também do sabor. Você precisará de tempo para a 
massa crescer (duplicar o tamanho), deixe a massa descansar dentro de um plástico 
filme e bem coberto (pode usar toalhas de mesa ou cobertor), enquanto você faz as 
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demais atividades em sala. Na hora da ministração, mostre para eles como ficou a 
massa de pão (ela tem que ter o dobro de tamanho). 
E comece a ministração: Ana tinha um sonho que todos aqui já conhecem, o sonho 
dela era ter filhos, mas ela não conseguia realizar este sonho. 
Todo ano ela subia até o templo para orar, mas nada acontecia, era como fazer um 
pão e esquecer de colocar o fermento e a farinha, nada acontecia. 
Mas aconteceu que, houve um ano que eles foram para o templo e foi tudo diferente, 
Ana estava muito triste, e havia a Penina que ficava rindo dela e falava que ela 
nunca viveria seus sonhos, ela então foi até a igreja, e buscou a Deus diferente, 
colocou mais farinha em suas orações, deixando elas mais firmes, e colocou a 
medida certa de fermento que é a fé. Ela preparou a oração dela naquele dia na 
maneira certa, colocou no altar do Senhor (plástico filme) e descansou. 
E no tempo certo da espera, Deus deu a dupla honra e a realização dos sonhos 
dela. 
Nasceu Samuel, mas ela teve mais 5 filhos depois, Deus deu além. 
Nossas orações são como pãezinhos, temos que fazer tudo direitinho, precisamos 
da palavra de Deus que nos deixa mais fortes (farinha), de sempre buscar ao Senhor 
(ovos, leite e manteiga) para deixar tudo preparado, e de ter fé (fermento) que fará 
crescer a nossa oração para recebermos o milagre, e devemos acrescentar o açúcar 
que é nunca reclamar que está demorando. 
E assim viveremos o dobro do Senhor como Ana. 
 
 
 
Oração  
Senhor, eu quero hoje colocar meus sonhos diante de ti, não quero mais ficar triste por 
isso, quero viver a dupla honra e nunca mais ter vergonha porque não tenho algo. 
Que eu possa ter fé sempre, para viver tuas promessas, amém 
 
Versículo  

 Isaias 61.7 

Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na 
vossa herança, por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria.  

Verificação do Ensino 

 Qual era o sonho de Ana? 

 O que precisamos para viver a dupla honra (dobro)? 
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 Quantos filhos Deus deu a Ana? 
 

 
Oferta         
 
Ana entregou a Deus seu louvor de gratidão como oferta ao Senhor, era o melhor que 
ela tinha, ela não separou qualquer oferta e nem deixou de entregar algo a Deus.  
Então hoje você entregara o seu melhor. 
 
Atividade 
  
Atividade 1: 
 
Você pode fazer com as crianças a aula de culinária, leve os pãezinhos de sonho, recheio 
de cremes, açúcar de confeiteiro, para que eles façam, e aproveite para ensinar que o 
recheio do sonho é o extra de Deus em nossas vidas, a dupla honra. 
 
 
 
Atividade 2: 
 
Vamos colorir? 
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Lembrancinha 
 

 

 
Faça saquinhos com dois minis sonhos dentro e coloque as tags. 


