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AULA 6: PROSPERIDADE 

 

Na aula de hoje falaremos sobre Prosperidade, baseado em Gn 26:12, a passagem que fala 

sobre Isaque.  

Prosperidade no dicionário, significa “se tornar próspero, ter grande produção de alimento e bens 

de consumo, abundância e fatura, ter acúmulo de bens materiais, fortuna e riqueza e além disso 

ter uma boa saúde também entra em prosperidade.” 

Ser próspero é dar certo em tudo o que você faz! 

Isaque é um exemplo de prosperidade, ele é o filho da promessa de Abraão, e através dele 

muitas promessas se cumpriram...  

As promessas do Senhor nunca voltam vazias. Acreditem, no tempo certo irá acontecer! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Nessa aula vamos ensinar as crianças sobre a prosperidade e sobre erguermos a Deus um altar 
de sacrifícios. Além de nos aprofundarmos na história de Isaque, entendendo como ele viveu o 
plano de Deus, aprenderemos como na prática podemos construir o nosso altar ao Senhor e 
buscar a benção dele todos os dias. 
 
Então, dedique um tempo dessa aula para ministrar o sacrifício diário, entregue os cofrinhos e 
estimule as crianças a assumirem esse desafio de buscar ofertas ao Senhor. Esse princípio 
espiritual habilitará as crianças a viverem bênçãos sem medida. 
 
Medite em Levitico 6.12-13 Como ministros, sacerdotes, nós somos responsáveis pela 
manutenção do fogo no altar cada manhã, todos os dias. Por causa da oferta temos condições de 
cumprir o envio de manter o fogo aceso. E mantendo este fogo aceso, teremos ousadia e 
coragem, força e vigor para fazer a vontade do Senhor, 
 
Mas, como manter o fogo aceso?  
Tendo relacionamento com Deus. E para ter relacionamento preciso de um convívio diário. Deus 
é fogo e é Santo e é através do relacionamento com Ele que mantemos o fogo aceso e a 
santidade.  
 
Esse é um desafio diário. Como fazer esse sacrifício diário?  
Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores ou servirá a Deus ou a riquezas. Quando o 
dinheiro o torna seu deus, você se torna escravo das necessidades, do conformismo, da pobreza, 
além de avarento e consumista. Mas para um servo de Deus quando ele entrega diariamente o 
seu dinheiro ao Senhor a prosperidade é consequência de seu posicionamento de filho e herdeiro 
de Cristo. Você declara que Deus é o seu Senhor e não o dinheiro. E assim mantém o fogo 
aceso no altar em santidade, conservando seu relacionamento com Deus.  
 
Estamos debaixo de uma palavra profética que voaremos com asas como águia para as alturas e 
atingiremos patamares em nossas vidas financeira, familiar, espiritual que nunca vivemos. A 
Palavra que sai da boca de Deus nos fará prosperar em tudo que fizermos.  
 
Vamos ministrar essa palavra para as crianças e também dar orientação para os pais. 
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LEIA E MEDITE: 

 
Genêsis 26:1-35. 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender o que é prosperidade, a prosperidade que vêm do Senhor; 

 Mostrar para a criança que a prosperidade vem com a aliança; 

 Estimular a criança no compromisso do sacrifício diário. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas vezes quando algo não dá certo na vida da criança, ela fica triste e se frustra. Algumas 
estão vivendo situações familiares complexas, com muita dificuldade, inclusive dificuldades 
financeiras. 
Diante de seus problemas cotidianos, a criança precisa entender que existe uma palavra 
transformadora sobre a vida delas. E essa palavra diz que seremos prósperos. 
A prosperidade do Senhor não é ser rico (dinheiro é consequência), prosperidade está em ter 
uma benção que te acompanha todos os dias e faz com que você dê certo em todas as áreas 
trazendo saúde, alegria, paz dentro do lar, e provisão.   
Estimule nessa aula a reflexão sobre as coisas que a criança fez ou tem feito e que não tem dado 
certo, e coisas na família que não estão dando certo. Dessa forma a criança conseguirá 
tangibilizar a transformação que Deus tem para ela viver. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Uma caixa bem bonita, bem decorada, e dentro dela um pacote de bala ou bombom, que dê 

para a quantidade de crianças que costumam ir ao kids. 
 

 
 

2. Leve um vasinho com terra e sementes. Vá plantando a semente enquanto conta a história de 
Isaque 
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MINISTRANDO: 

 
Vocês estão vendo esta caixa bem bonita aqui? Quem quer ela mesmo não sabendo o que tem 
dentro? 
Vamos fazer uma dinâmica e irá ganhar a caixa quem tiver mais pontos. 
 
Sugestão:  
- Ganha 1 ponto quem estiver com a bíblia (afinal de contas ela é nossa espada, e devemos 
andar com ela); 
- Ganha 1 ponto quem souber em qual ano apostólico que estamos vivendo na igreja 
 
Façam perguntas, até 1 criança ficar com mais pontos (entregue a caixa e ela e peça para abrir 
somente quando você autorizar). E incentivem as crianças a trazerem bíblia e participarem da 
aula. 
 
Você que conseguiu, mas pontos será o guardião da caixa. Fique com ela, mas não abra ainda. 
Preciso contar antes algo bem importante... 
 
Hoje vamos falar um pouquinho sobre Isaque. Vocês já ouviram falar nesse personagem?  
 
Em um certo período, aconteceu uma crise muito grande e o lugar 
aonde ele e sua esposa Rebeca moravam começou a ter fome.  
 
Então eles foram para Gerar e ali o Senhor falou com ele, e disse 
que Ele os guiaria.  
  

O Senhor deu uma direção a Isaque, disse para ele ficar aonde Ele 
ordena-se e assim o abençoaria e faria como o Juramento que fez 
a Abraão, Pai de Isaque, em Genesis 12:3. 
 
Em Gerar o Senhor prosperou tanto Isaque, que Isaque colhia 100x1, ou seja, ele plantava uma 
semente e conseguia colher 100. Por causa disso, ele ficou muito rico.  
 
O Senhor nos abençoa e nos prospera, quando ouvimos a sua voz e obedecemos a sua direção 
e os seus mandamentos. Prosperidade é saúde, alimentos no armário e na geladeira, não é 
somente dinheiro. 
 
Crianças, o Senhor nos prometeu que nós seriamos prósperos, quem recebe esta palavra? Para 
sermos abençoados precisamos abençoar, ser generosos. 
 
Agora vamos abrir a caixa e ver o que tem dentro.... Ualll olha que delícia. Vamos começar a ser 
generosos e dividir com os outros? 
 
Vamos agradecer porque as promessas do Senhor nunca voltam vazias? Mesmo não 
acontecendo no nosso tempo, quando somos fiéis, ela acontece. 

 
LOUVOR 

 
“A formiguinha” – 3 palavrinhas 
“Eu vou crescer” – 3 palavrinhas 



 
 

Março – ORAÇÃO DO ANO 

APOSTÓLICOr 

 
“A promessa de Abraão” – Alessandra Samadello - https://www.youtube.com/watch?v=CmZ--7nSzWA 

 
ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, eu sei que o Senhor cuida de tudo, que o Senhor não nos deixa faltar nada. 
Senhor que eu seja sempre generoso e obediente. Eu te peço também por aqueles que não tem 
nada e estão precisando de ajuda, que o Senhor possa interferir na vida deles. Em nome de 
Jesus. Amém!” 

 
VERSÍCULO: 

 
“Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti serão benditas 
todas as famílias da terra. ” Genesis 12:3. 

: 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1. Aonde Isaque foi morar, pela determinação de Deus? 

2. Qual o nome da esposa de Isaque? 

3. Qual o nome o Pai de Isaque? 

4. Quanto Isaque plantou e colheu? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Isaias 40:31 “Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas 
como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam”. 

Crianças lembram que vamos voar com asas como águias?  

Mas a águia já nasce voando? Não. Primeiro a mamãe águia bota um ovo, espera um tempo e 
depois vem à águia bebê até que ela cresce e faz voou muitoooos altos!! 

Outro exemplo que tenho aqui é esse vaso de flor. Vejam que lindo, mas o que foi preciso para 
ele ficar assim? Para que nascerem as flores o que precisa ser feito?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CmZ--7nSzWA
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Isso mesmo, precisamos da sementinha! Quando queremos plantar algo, primeiro temos que 
ter a semente, porque sem ela não adianta molhar a terra, colocar para tomar Sol que não vai 
nascer nada.  

Vocês sabiam que a nossa oferta além de adorar a Deus também é uma semente?  

Vejam, eu tenho aqui esse cofre, se eu colocar uma nota ou uma moeda ele ficará cheio? O que 
preciso fazer para encher? - Colocar uma, depois, outra, e outra.... Todos os dias! Assim como a 
flor ficou linda, primeiro teve que colocar a semente, molhar.... Todos os dias fazer algo para que 
ela fique linda assim. E uma flor só, forma um lindo jardim? - Precisa plantar várias sementes 
para o jardim ficar lindo e florido. Por isso que eu disse que sua oferta é como uma semente. Hoje 
você vai levar esse cofre para casa e todos os dias você vai colocar uma nota ou moeda e nós 
vamos orar, pois essa semente vai multiplicar e florescer... E como eu disse no começo, assim 
como a águia cuida do ovo para nascer o seu filhote e depois dar voos muito altos, você estará 
fazendo isso através da sua oferta. Quem deseja entregar essa oferta? Você vai fazer um 
compromisso com Deus, de ser fiel e em santidade entregar o seu melhor. 

 

ATIVIDADE  

 
 

1. Vamos brincar de passa anel. A aliança é um anel e nos faz lembrar de um compromisso. Quem é 
casado usa uma aliança, mostrando que tem um compromisso com outra pessoa. Deus tinha 
aliança com Abraão e depois com Isaque, pela obediência deles e generosidade. 
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2. Plantar com as crianças sementes. Cada um terá o seu vasinho e levará para casa. As 
sementes, que representam a colheita de Isaque (100x1) 

 

  
 
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Ensina a criança no caminho em que deve andar. (Provérbios 22:6).  
Seu filho foi ministrado hoje no kids a fazer um sacrifício diário, ter um relacionamento com Deus 
em santidade. E você como autoridade na vida dele, sabendo que filho é herança bendita do 
Senhor, irá ajuda-lo nesse desafio e no final de cada mês entregue no kids.  
 
Vocês estão debaixo de uma palavra profética. Repita essas palavras e tome posse.  
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.  
 
LEMBRANCINHA: 

 
Anel para mostrar a aliança de Deus com Isaque. Lembre os meninos que é um símbolo e não irão usar , 
o símbolo é apenas para lembrar. 

 
 

 
Boa aula! 
 
 
 


