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AULA 9:  Já posso dizer: “Eis me aqui”  

 

Nessa aula vamos falar sobre o chamado de Isaias. Ele foi chamado por Deus para levar a sua mensagem 

celestial para o seu povo e anunciar a vinda do Messias. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Podemos observar que muitas pessoas desejam ser usadas por Deus e fazer a sua obra, querem ser 

vasos de honra nas mãos de Deus. Porém, poucos estão dispostos a renunciar tudo pelo seu chamado, 

poucos estão disposto a serem purificados no seu modo de pensar, de agir, ou de falar... 

 

Muitas pessoas dizem conhecer Deus e seguir conforme seus mandamentos, mas quando o Senhor exige 

algo, eles fogem da sua presença.  

 

Outros, dizem que andam com Deus, mas não querem entregar a Deus seus desejos pecaminosos. Não 

querem abrir mão de seus pecados de estimação, que há tempos vem ocupando o lugar que era para ser 

totalmente de Deus.  

 

Deus não pode trabalhar em muitas vidas, porque em seus corações, Ele não encontra lugar de 

arrependimento. Quando verdadeiramente somos perdoados e tocados pelo Senhor estamos prontos para 

toda boa obra.  

 

O Profeta Isaias confessou seu pecado e por isso foi perdoado. O anjo trouxe a brasa purificadora que 

vinha direto do altar do Senhor. 

 

Professor (a) se consagre abra seu coração por que o Senhor vai trazer a “brasa purificadora” direto do 

altar para todas as áreas da sua vida. Sejam nas áreas sentimentais, espirituais, emocionais, financeira, 

você e sua família viverão grandes vitórias em nome de Jesus! Abra-se para viver o chamado do Senhor 

por completo. Não tenha medo de dizer Eis-me aqui para Ele. Se coloque a disposição do Senhor. Ele vai 

te usar e te dar experiências incríveis na Sua presença. 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Isaias 6:1-13 
 

OBJETIVOS: 

 
Levar a criança a entender que: 

 É necessário nos arrependermos dos nossos pecados. 

 Quando temos a visão de Deus, não tem como continuar do mesmo jeito. 

 Não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira.   

  
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Diante da crise em que se encontra o pais, muito enfrentam uma crise ainda maior dentro de seus lares, 
presenciando brigas, agressões tanto emocionais, como físicas. Diante desse fato não há 
verdadeiramente um arrependimento e a criança vive em meio a altos e baixos no relacionamento familiar. 
Muitas famílias vivem uma relacionamento religioso com Deus e acabam não vivendo tudo aquilo que o 
Senhor preparou para elas.   
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Utilizar imagens para ministração: 

 

          
     

 
MINISTRANDO: 

 

Olá crianças, tudo bem? 

Estamos encerrando hoje a campanha do chamado. Ahhhh, quantas coisas importantes aprendemos, não 

é mesmo? Agora já sabemos que Deus nos ama muito, nos escolheu desde a barriga da mamãe e para 

cada um Ele tem um chamado, um propósito especial. E Deus não nos escolheu pelo que somos, temos 

ou pelo que podemos fazer. Mas nos escolheu por seu amor, pela sua misericórdia, porque Ele nos ama 

muito e encontrou em nós um coração que ama a Jesus. 

 

E para encerrarmos essa campanha hoje vamos entender um pouco sobre o chamado de Isaias  

Será que Isaias disse “Sim” ao chamado de Deus? Vamos descobrir... 

  

A Bíblia conta que no ano em que o rei Uzias morreu, o profeta Isaias viu o Senhor sentado em um alto e 

sublime trono. Os Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas; com duas cobria o rosto com 

duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos 

Exércitos; toda terra está cheia da sua glória.  
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Uau!!! Essa visão deve ter sido incrível! E foi mesmo crianças. Era tanto poder de Deus nessa visão que 

Isaias tremeu e disse: Ai de mim Senhor! Estou perdido! Sou homem de lábios impuros, habito no meio de 

um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos! 

 

Então, um dos anjos voou até Isaías e trouxe uma brasa que ele tirou do altar com uma tenaz. 

Então esse anjo tocou na boca de Isaías e disse: “Eis que ela tocou os teus lábios; a tua iniquidade foi 

tirada, e perdoado   o teu pecado.”  

 

Vocês devem estar pensando : meu Deus o anjo queimou a boca de Isaias??? Porque será que isso 

aconteceu? Será que ele falou palavrão???  

 

Calma crianças a tia vai explicar... Tenaz é um tipo de alicate usado para pegar objetos muito quente. E 

Isaias não falou nenhum palavrão, afinal palavrão não agrada a Deus.  Isaias reconheceu os seus 

pecados e se arrependeu. E aquela brasa foi para limpar as iniquidades, os pecados dele.  

 

As brasas vivas representam o poder de Deus para purificar, e foi isso que aconteceu. Isaías naquele 

momento foi purificado e foi cheio da presença do Senhor, porque Ele foi tocado pela brasa viva do altar. 

Aquela brasa tava cheia da presença de Deus. E a partir daquele dia a vida de Isaías nunca mais foi a 

mesma. Agora ele era um homem purificado e cheio da presença de Deus.  

 

Crianças, se vocês se arrependerem de verdade, o Senhor manda esse poder como uma brasa viva para 

te limpar e te perdoar. 

 

Mas não para por aí a experiência de Isaías.... 

Depois disso, o Senhor falou para ele: “A quem enviarei, e quem há de ir por nós?” E Isaias disse: “Eis me 

aqui, envia-me a mim.”  

 

O Senhor estava perguntando quem iria ser o seu mensageiro. Deus queria falar para o povo, só que 

aquele povo não estava ouvindo o Senhor. Então Ele precisava que alguém transmitisse o recado e Isaias 

falou que Deus podia contar com ele para levar o recado ao povo. 

 

A missão de Isaias era fazer com que aquele povo quebrantasse seu coração e se arrependessem dos 

seus pecados e se convertessem e fossem salvos. 

 

Isaías atendeu ao chamado do Senhor, se transformou em um grande profeta. Ele foi o profeta que 

anunciou a vinda de Jesus, o Messias. 

A história de Isaías nos ensina a sermos reverentes, a buscarmos ser limpos, purificados a cada dia e a 

estarmos dispostos a fazer aquilo que Deus deseja. 

 

Isaías disse: “Eis-me aqui Senhor” e Deus pode contar com ele. 

E vocês? Deus pode contar com vocês? Quem vai fizer “Eis-me aqui” para o Senhor hoje? 

 

Vamos orar por isso. 

 

LOUVOR: 

 
Eis me aqui - Renascer Praise 
Se Jesus é teu amigo – 3 Palavrinhas 
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ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, hoje eu entendi que se eu confessar o meu pecado o Senhor vai me tocar com a brasa 
purificadora e eu vou ficar limpo para ficar pertinho de ti. Eu desejo me limpar Senhor. Eu me arrependo 
das coisas erradas que fiz. E eu quero te dizer Senhor, EIS ME AQUI. ME ENVIE SENHOR, PARA 
CUMPRIR A SUA VONTADE. Em nome de Jesus, Amém!” 
 

VERSÍCULO: 

 
“Então disse eu: Ai de mim! Pois estou perdido; porque sou um homem de lábios impuros, e habito no 
meio de um povo de impuros lábios; os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.” Isaías 6:5   
 
“Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: 
Eis-me aqui, envia-me a mim.” Isaías 6:8   
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

 O que Isaias viu? 

 Como eram os Serafins? 

 E o que diziam os Serafins?  

 Por que Isaias disse; Ai de mim! Estou perdido? 

 Quando o Senhor perguntou: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? O que Isaias disse? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Hoje vamos entregar uma oferta que vai trazer a brasa viva para tirar toda escassez, toda enfermidade, 

falta de emprego na vida do papai e da mamãe. Essa brasa vai limpar as nossas vidas. Hoje você vai 

entregar seu desafio diário, seu dizimo, sua oferta e você vai sair daqui purificado para viver a dupla honra 

do Senhor. Amém.  

 

ATIVIDADE  

Vamos colorir e montar: 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/6/5+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/6/8+
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Olá pais e ou responsáveis 
Hoje seu filho aprendeu a buscar ser limpos pelo Senhor e a se dispor para viver o chamado que Deus 
tem para cada um. 
Declaramos como Isaías: “Eis me aqui Senhor, envia-me a mim”.  
Durante a semana ajude seu filho a não esquecer essas verdades espirituais, profetize na vida de seu 
filho.  O Senhor te toca com brasa vivas do altar e você é protegido contra as ciladas do maligno. 
O desafio da semana é ouvir Renascer Praise – Eis me aqui. Postem fotos/ Vídeos e não se esqueçam de 
nos marcar em nossas redes sociais. 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Chaveiro águia feito com feltro ou eva 
 

 
 


