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Aliança apostólica 
Aula 2 – Ezequias e Isaias 

Aliança com o Profeta 
 

 Hoje vamos falar da aliança de Ezequias e Isaias, aliança com o profeta, aliança 
que nos dá direção. 
Vamos la! 
 
Para você professor (a) 
 
Professor você precisa estar aliançado com as crianças que Deus tem colocado em 
suas aulas, você foi escolhido para ser o melhor amigo e intercessor dela, sua aliança 
trará correção, direção e prosperidade para a vida delas. 
 
Base Bíblica 

 

2 Reis 19. 2 crônicas 32; Isaías 37.21; Isaias 38 
 

Objetivo 
 

 Que a criança entenda a importância de ter uma aliança com autoridade 
espiritual; 

 Que ela entende que você professor (a) é profeta na vida dela. 
 
Situação da Criança 
 
Quantas vezes a criança sem saber faz alianças erradas, tem pessoas erradas como 
seus ídolos e tentam imita-los. E quando precisa toma decisões pede conselhos para 
elas. 
 Se isso ainda acontece na vida de seus alunos, hoje será o ultimo dia. Pois você irá se 
levantar em aliança com ela em nome de Jesus. 
 
 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
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Fantoches com caixa de leite – Profeta Isaias e Rei Ezequias. Ou  Fantoche com  e 
EVA. 
 

 
Contando a História 
Olá crianças! Como é bom saber que temos aliança com Jesus, não é mesmo? 
Hoje a aliança será entre eu e você. Como assim?? Assim como o rei Ezequias e 
o profeta Isaias, vou contar, sentem todos aqui bem pertinho. 
 
O rei Ezequias nos deixou um exemplo para termos aliança com o profeta e  
através da oração teremos essa aliança. Quem acha difícil orar? Hummm, eu vou 
te ajudar. 
 
O Rei Ezequias tinha que tomar uma decisão.  Ele estava sob grande pressão. 
Jerusalém se renderia aos assírios? Juntaria forças com o Egito? Ou ficaria firme e 
lutaria? Ele foi ao templo orar.  
Por meio de Isaías, Deus o tranquilizou. “Não tenhas medo por causa das palavras que 
ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que ponho nele 
um espírito, e ele terá de ouvir uma notícia e voltar à sua própria terra; e eu hei de fazê-lo cair 

morto na sua própria terra.” — Isaías 37:6, 7. 
 
Isso foi possível porque por meio da oração ele teve direção do profeta do Senhor. 
( Professor ministre que você é profeta e faça aliança de oração com as 
crianças. Se você dedicar uma hora do seu dia para interceder pelas 
crianças, em uma hora você consegue mandar uma oração de 1 minuto para 
mais de 30 crianças, levante-se para ser profeta na vida delas, a aliança 
muda historia). 
 
Outra ocasião o rei Ezequias adoeceu e recebeu de Deus através do profeta Isaías 
uma noticia que o deixou muito triste. Ele ficou doente e essa doença seria para 
morrer. Logo após receber este aviso Ezequias fez uma oração colocando sua vida 

https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1102000049/32/0
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diante de Deus.  Mas Ezequias não reclamou e nem ficou bravo com Deus, ele foi mais 
uma vez orar, e a oração dele tocou o coração de Deus. 
Então Deus deu ordem ao profeta Isaias, dizendo:  Vai e fala a Ezequias: Ouvi a tua 
oração e vi as tuas lágrimas; acrescentarei quinze anos de vida a você. 
 
Olha como Deus é maravilhoso, acrescentou quinze anos de vida a Ezequias, ou seja, 
curou ele daquela doença mortal, mudou a historia da vida dele. E não foram quaisquer 
quinze anos, foram quinze anos com a benção e a proteção de Deus sobre ele e o 
povo!  
  
 Ezequias fez uma oração verdadeira, se tivesse mentira Deus não teria mudado a sua 
historia. Nossa vida não pode ser uma mentira diante de Deus! 
 
Vamos tomar isso como exemplo pra nossa vida também! Será que hoje nós 
poderíamos fazer a Deus essa mesma oração feita por Ezequias e que ela chegue de 
forma verdadeira aos ouvidos e aos olhos do Senhor? Não somente hoje, mas nós 
temos uma aliança de oração, eu vou orar por você todos os dias. 
 
Professor cubra a vida dessas crianças, pegue o contato dos pais e envie orações, 
essa campanha vai mudar historia de famílias através da sua vida como profeta e por 
intermédio da criança a famílias serão atingidas. 
Vamos orar! 
 
Oração  
Senhor Jesus, que nós possamos estar  diante de Ti te agradando e ouvindo sua vós. 
Em nome de Jesus. Amém! 
 
Versículo  
 

“Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros; Crede nos seus profetas e 
prosperareis. " 2 crônicas 20;20b 
 
Verificação do Ensino 

 O que fez diante das dificuldades? 

 Como Deus respondeu a oração de Ezequias? 

 Quem nós temos como profeta para termos aliança? 
 

Oferta         
2 crônicas 29.20 – 33,36 
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Ezequias foi um rei que teve muitas riquezas, no primeiro mês fez aliança de 
prosperidade com o Senhor e em apenas três meses ajuntou montões e montões. 
Você escolhe fazer uma aliança com Deus? Com essa aliança as portas irão se abrir. 
Durante esse ano você não virá para a casa do Senhor sem trazer uma oferta, em 
nome de Jesus. 
 
Atividade 
Um relógio, simbolizando a aliança de oração que vocês terão.  
( Anexo) 
 

     
 
Lembrancinha 
   Sugestões de lembrancinhas, pulseiras de borracha. Explique que será o símbolo da 
aliança entre você e a criança. 
 

 
 

Boa aula! 

 


