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VOAREI COM ASAS COMO ÁGUIA 

AULA 4 
 
Chegamos ao final da primeira campanha do ano apostólico de Isaias. 
Vamos voar como águia! 
 
PARA VOCÊ PROFESSOR: 
 
 “O poder de Jesus Cristo nos renova. A renovação da esperança traz vigor e novas forças, tão 
poderosas que, pela comunhão com Cristo, pelo seu poder, alcançamos novos patamares 
espirituais e nos mantemos fisicamente fortes e resistentes, pois, a cada dia, desejamos mais de 
Deus”. 
Bíblia apostólica. 
 
LEIA E MEDITE: 
 
Livro de Isaias.  
 
 
OBJETIVOS: 
 
Entender que o poder de Jesus nos renova. 
 
 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
Crianças também precisam de renovo, de levantar a alto estima. Muitas vivem numa rotina sem 
perspectiva e sem esperança. 
 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
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MINISTRANDO: 
 
O pirata está de volta para finalizar a campanha. Ele deverá estar sentado no chão da sala com a 
caixa do tesouro e mais um saco cheio de coisas. Mas ele não estará alegre, estará cansado. 
Isaias.  Olá crianças, tudo bem com vocês? Uaauu percebo que estão animados, que bom, pois, 
esse mês aprendemos sobre os tesouros escondidos e percebo que vocês realmente estão com 
a alegria do Senhor, com fé que já receberam sabedoria e a dupla honra. (uma tia aponta para o 
pirata, indicando que não são todos que estão assim). 
Isaias: - Pirata meu amigo, porque você parece que está tão cansado? O que aconteceu? 
Pirata: Ah, eu tenho o tesouro que você falou, está aqui na caixa, eles estão comigo, mas me 
sinto realmente muito cansado! 
Isaias: - e o que você tem nesse saco?  
Pirata: Ah, são algumas coisas que preciso carregar comigo.  
Isaias: - Você poderia me mostrar? 
Faça um suspense e comece e tirar as coisas de dentro do saco. 
Pirata: Imagem 1 -  Eu não sei se sou corajoso, eu não sei se minha família me ama, se meus 
amigos são sinceros, duvidas, duvidas, duvidas!!! 
Isaías: mas pirata você trocou essas duvidas pela sabedoria, representada pela lâmpada. Não 
deve mais carregar essas duvidas com você. Deixe-me ver o que mais você tem ai? 
Pirata: Imagem 2 – Lembranças que me deixam triste, na escola me xingaram, sempre fico 
sozinho e das coisas erradas que já fiz... 
Isaias: para tudo, você recebeu o óleo da alegria, a salvação, Jesus já te perdoou. Mas sabe 
porque voce ainda se sente cansado? Porque não deixou essas coisas para traz. E mais, ouça o 
que esta escrito no livro de 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”. 
Deus tem mais um tesouro para você, você será renovado como a águia, quando as penas dela 
caem, ela deixa para traz, vem às novas e ela tem novas forças para fazer voos altos. 
Isaías: crianças vamos repetir esse versículo bem alto, pois esse tesouro é para cada um de nós. 
Se desfaça desse saco e espere no Senhor! 
 
Professor ore e profetize sobre a vida das crianças. 
Vamos orar.  
 
ORAÇÃO 
 
��Oração Ano Apostólico de Isaías�� 
 
Neste Ano Apostólico de Isaías, ano aceitável do Senhor, eu declaro que viverei um ano de 
grandes e poderosos milagres em todas as áreas da minha vida. Atenderei ao chamado do 
Senhor e me entregarei a Sua vontade. 
 
A Glória do Senhor invadirá a minha vida e serei renovado, dia após dia, no meu espírito. 
Alargarei as estacas da minha tenda, porque terei uma poderosa prosperidade e abundância. 
Transbordarei para direita e para a esquerda. No lugar da minha vergonha, terei dupla honra e 
este ano, possuirei o dobro. Todos os caminhos serão aplainados e o deserto vai jorrar fontes de 
águas e irá reverdecer. Encontrarei os tesouros escondidos. Todas as portas de ferro e trancas 
serão quebradas e as portas se abrirão para mim. 
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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. 
 
Ano de Isaías, ano aceitável do Senhor, ano de dupla honra, ano de portas abertas, ano de 
crescimento, ano de avivamento espiritual. Eu viverei com a minha família, o melhor ano da 
minha vida, em nome de Jesus, amém! 
 
VERSÍCULO: 
 
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”. 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
1.  Quais são os tesouros que temos escondidos? 
2. Porque devemos esperar no Senhor? 
3. O que acontece quando nossas forças são renovadas? 
4. O que a morte de Jesus na cruz nos trouxe? 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Vamos entregar uma oferta de gratidão pelas promessas, pelos tesouros que o Senhor tem 
reservado para nós. 

ATIVIDADE: 
 
Aproveite o ultimo domingo das férias com muitas brincadeiras. 
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LEMBRANCINHA: 
 
Imprima e em um papel canson! 
 

 
 
 

  


