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AULA 2: O Ramo Novo 
 
Isaías profetizou sobre o Ramo Novo, que traria alegria e proteção ao povo de Deus. 
Vamos aprender nessa aula um pouco mais sobre essa profecia. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Quando refletimos sobre a genealogia de Jesus, vemos que houve uma geração de reis, que fizeram parte dessa 
família de Jesus. Porém ao longo do tempo isso se perdeu, e Jesus nasceu em um momento que essa descendência 

não era real, mas era uma família simples de Israel. 
 

 
. 

A profecia de Isaías diz em Isaías nos capítulos 4 e 11 que da descendência de Jessé viria um Ramo novo, e esse 

ramo cresceria, seria forte e derramaria alegria, proteção e bênçãos sobre o seu povo. 

A promessa se cumpriu em Cristo, Ele é o Ramo novo. E Ramo Novo significa RENOVO. Jesus é o nosso Renovo. 

Esse renovo quer entrar em nossas vidas e nos transformar. Transformar a tristeza em alegria, o medo em proteção. 

Em João 15 Jesus diz que Ele faz de nós ramos também. E se ficarmos grudados Nele, vamos crescer e produzir 

frutos. 

Que você possa receber nesse dia o Renovo de Cristo, se apegar a Ele e produzir frutos que glorifiquem ao Senhor. 

LEIA E MEDITE: 
 
Isaías 4:2-6; Isaías 11:1; Jeremias 33:15-16 ; Zacarias 6:12-13 
 

OBJETIVOS: 
 

• Levar a criança a atender que o profeta Isaías profetizou que Jesus seria o ramo novo, e traria alegria e 
proteção ao povo de Deus 

• Jesus traz renovo para as nossas vidas 

• Jesus deseja que sejamos ramos ficados na videira, que andemos colado com ele e possamos produzir 
muitos frutos 
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Muitas crianças devem estar cansadas da quarentena, cansadas de usar máscara, de não poder ir a escola ou 
abraçar os amigos e parentes. 
Em muitas famílias, o medo e a assolação tomou conta, e isso tem trazido um grande desgaste. 
Levaremos com essa ministração a palavra de renovo do Senhor. Nós temos Jesus, Ele nos renova todos os dias e 
nos dá a convicção que Ele cuida de nós. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Leve uma caixa com vários pontos de interrogação. 
 

A cada semana você revelará um item que está dentro da caixa. 
Esse item fará parte da revelação que o Profeta Isaías recebeu do 
Senhor. 

 
Nessa aula, você retirará da caixa um ramo. 

 

MINISTRANDO: 
 
Hoje continuaremos a campanha das profecias de Isaías. Qual será a profecia dessa aula? Alguém tem uma 
pista??? 
Eu tenho!!! Está aqui, dentro da minha caixa das profecias.... 
 
E a profecia dessa aula tem a ver com um ramo!!! 
Uau!!! Quem sabe me explicar o que é um ramo? 
 
Quem falou que é uma parte da árvore, está certo! O ramo é como um galho. 
O profeta Isaías recebeu a revelação que Deus plantaria um ramo novo, que seria muito forte, e que traria muita 
alegria e proteção para o povo de Deus. 
 
Uau!!! Que ramo seria esse? Seria alguma árvore especial??? 
Não!!! Esse ramo não viria de uma árvore que tem caule e folhas não... viria de uma árvore genealógica! 
A árvore genealógica é a arvore de uma família, que mostra toda a descendência de uma pessoa. Então nessa 
profecia, Isaias disse que Deus colocaria um ramo diferente na família de Davi. Isso mesmo, o Davi que venceu o 
gigante. Na árvore da família dele haveria um ramo especial, um ramo novo que Deus colocou. 
 
Crianças, esse ramo é Jesus! 
E Jesus traria o renovo para o povo de Deus. O profeta profetizou que Ele traria alegria e proteção. 
 
E a profecia se cumpriu. Jesus veio renovar as nossas vidas e nos dar uma porção nova de alegria e proteção. 
 
Então crianças, se você está se sentindo cansado, desanimado, triste ou com medo, eu quero te dizer que Jesus tem 
um renovo especial para você. 
Você pode falar: “tia, eu estou cansado de quarentena, estou cansado de tantas coisas....” 
 
Eu quero te fizer que Hoje Jesus quer tirar esse cansaço de você! 
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Sabe como? Fazendo de você um ramo também. Então se você colar em Jesus, você ficará fortalecido e ficará 
renovado. E vai poder dar muitos frutos também. 
 
Quem deseja ser renovado hoje e receber essa alegria e essa proteção de Jesus? 
 
Então, vamos orar! 
 

LOUVOR: 
 

“Deus está aqui” – 3 Palavrinhas 

“A Alegria” – 3 Palavrinhas 

ORAÇÃO: 
 
”Senhor, eu desejo ser renovado pelo Senhor. Tira de mim o cansado, a tristeza, o desanimo. Eu recebo a porção 
nova que vem do Senhor, recebo a alegria e a proteção do Senhor. E declaro que vou andar coladinho com o Senhor 
Jesus. Eu nome de Jesus. Amém! 

 
VERSÍCULO: 
 
“Naquele dia, o Ramo Novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito, e os moradores de Israel que 
continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber.” Isaías 4:2 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Quem é o Ramo Novo? 
- O que Jesus quer nos dar? 
- Como posso permanecer forte e dar frutos? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Jesus disse que aqueles que andam com Ele permanecem fortes, crescem e dão muitos frutos. 
Mas aqueles que não ficam grudados em Jesus, são como um galho que caiu da árvore, que acaba secando e 
morrendo... 
Crianças, nós já escolhemos ser o galho que cresce e dá frutos, não é mesmo? Então vamos pensar, como podemos 
dar esses frutos? Fazendo o que é o certo! Sendo bondosos, generosos, demonstrando amor, servindo ao Senhor e 
fazendo a obra dele. 
Então agora é hora de entregarmos as nossas ofertas, esse é um fruto que entregamos ao Senhor, que mostra o 
nosso amor pela casa Dele. Em nome de Jesus 
 

ATIVIDADE  
 
Na atividade dessa aula as crianças farão uma árvore com muitos 
frutos. Essa árvore simbolizará os frutos que produziremos para Deus. 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Nessa aula as crianças aprenderam que Jesus é o nosso renovo. 
Estamos em um tempo onde muitas crianças tem sido assoladas pelo cansaço e desanimo por todas as limitações 
que a pandemia impôs, além do medo da doença. 
Nessa semana, profetize com o seu filho o renovo do Senhor, e que vocês possam nesse tempo se apegar em Jesus 
e ter a certeza que ele está cuidando de cada um. 
Em nome de Jesus! 
 
Kids Renascer 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Entregue para cada criança uma árvore genealógica para que eles possam personalizar, escrevendo os nomes dos 
seus familiares ou colocando fotos. Você pode preparar com EVA ou papel color set, por exemplo 
Dentro do coração, escreva JESUS, pois Ele cuida da nossa família 

 

 
 
 

JESUS 


