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Aula 2 

Brasa 

 

Hoje vamos falar de Isaías quando foi tocado pela brasa, a brasa que purifica. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR  
 

Na aula de hoje vamos falar sobre o poder da brasa ao tocar em nossas bocas. 
Reflita um pouco meditando neste texto da ministração do Apóstolo Estevam. 

 
http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*1B5134A3B9148803FC1A0D77C75B65059C73F4C0 
 

Isaías precisava mudar sua maneira de falar, tinha lábios impuros, talvez por falar palavrões, 
por reclamar demais, por falar muita bobagem, mas quando ele foi tocado pela brasa, ele estava 
sendo tocado e marcado ali por Jesus, e deu início ao seu chamado de forma limpa, madura e de 
fogo. É pela brasa que se começa o fogo. Aprendemos na aula passada o poder do Fogo. 
Para manter este fogo aceso em nossas vidas e em nossas crianças temos que buscar o toque e 
a marca da brasa. Você ouviu a voz de Deus? Como Isaías? Então diga eis-me aqui! 
A partir do momento que entendemos que nossos lábios devem ser santificados, e aprendemos a 
sermos gratos, começamos a viver um novo tempo em nosso chamado. 
Deus tem novos patamares para sua vida espiritual. 
 

LEIA E MEDITE: 

 

Isaías 6.1-9 
 

OBJETIVOS: 

 
 Mostrar a criança a importância de sermos santos em nosso falar. 
 Ensinar a gratidão e o poder que há em nossas palavras. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 Crianças sem referencia de santidade. Lares que falam palavrão, que cantam musicas 
impróprias, que falaram mentiras. 

 Que hoje essas crianças possam ser tocadas e transformadas pela brasa viva do altar. 
. 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Faremos uma decoração para um teatro. Providencie para a aula: 
 

 Isaias (como da primeira aula de janeiro) 
 

 Pessoas vestidas de anjo (o figurino do ministério da dança poderá ajudar) 

                                                       

http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*1B5134A3B9148803FC1A0D77C75B65059C73F4C0
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 Trono - Escreva SANTIDADE PARA DECORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Altar de fogo  
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 Tenaz (Um pegador/ “alicate” que o anjo usou para pegar a brasa) 
 

 
 

 
MINISTRANDO: 

 
Mais uma vez Isaias irá narrar a história! 
 
Quem já teve um sonho ou uma visão muito linda? É bom sonhar né!! 
Já sonharam com algo extraordinária? Tipo filme? Muito diferente de tudo? 
Prestem atenção que vou contar uma visão que tive!  
- Ah!! Quem já viu uma brasa?  
- Sabem na fogueira quando fica aqueles pedaços avermelhados de madeira? Quente, quente, 
quente.... Me dá até calor em lembrar. 
 
Vamos lá crianças! Está visão está escrita na bíblia no livro de Isaias 6. 
- Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono; e a cauda do seu manto enchia o 
templo. Vi Serafins que estavam por cima dele; cada um tinha seis asas; com duas cobriam os 
seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam 
(De uma ênfase para a descrição dos serafins, as crianças ficarão bem curiosas e vão 
entender o quanto é impressionante o poder de Deus).  
- E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos; toda a 
terra está cheia da sua glória. Descreva e enquanto isso entram os “ anjos” e ficam em volta do 
trono. LOUVOR  de sugestão - Renascer Praise 20 – Santo Santo.... 
 
- Então eu disse: 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. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que 
tirara do altar com uma tenaz; (anjo vai representando a medida em que Isaias for narrando) E 
com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua iniquidade 
e o teu pecado foi tirado. 
 
A gloria de Deus invadirá o ambiente!! Termine de louvar Santo Santo junto com as crianças! 
  
Foi linda a visão que tive.Mas confesso que quando vi aquele serafim, vindo com a brasa viva, 
vermelha, fumegante, em minha direção. Ele vai colocar esse troço quente na minha boca! Sabe 
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quando tomamos algo quente? Já dói muito quando tomo um café ou a sopa sem soprar antes, 
quanto mais uma brasa viva!  
 
Mas essa brasa viva, tirada do altar, veio para tocar a minha boca e isso tem um propósito, tem 
um motivo, queimar o pecado, eu tinha confessado, assumi que tinha pecado, mas o Senhor me 
tocou e me purificou, 
 
Receber o fogo significa ser purificado. Viver em santidade. Nossa boca tem que ser santa, temos 
que usar as palavras certas, não mentir, falar palavrão, não viver reclamando, falando dos 
outros... 
Sua boca é para louvar a Deus, é para falar o quanto Ele é bom, que ele cura, que Ele é amigo.  
 
Quem usa a boca para conversar com Deus? Para adora-lo? 
Mas você precisa confessar, assim como Isaías “Eu”, faça isso agora. Jesus está aqui ele quer te 
tocar e te santificar. Feche seus olhos e fale com Ele agora. Diga que você quer ser santo, que 
você quer ter os lábios purificados, não somente os lábios, mas, também seus olhos para ter 
visão poderosa. 
 
Depois que eu Isaías fui tocado com a brasa viva do altar, eu pude ouvir o Senhor falar. A quem 
enviarei? E eu disse: Eis-me aqui envia-me a mim. 
 
Você quer ser enviado para ser diferente? Para falar de Jesus? Para viver em santidade? 
Então lembre-se do dia de hoje, você foi tocado com brasa viva do altar, sua boca tem poder para 
grandes coisas. Diga!  
 
- Eu fui escolhido, assim como Isaías para viver o melhor de Deus! 

 

Em nome de Jesus você viverá o melhor de Deus e assim como eu (Isaías) deixar história 
registrada para que muitos saibam o que Deus fez com você! 

 
LOUVOR: 

 
Vem Espírito- Renascer Praise 12 
Renascer Praise 20 – Santo Santo 

 
ORAÇÃO: 

Eu hoje tomo posse do poder da brasa, que irá manter meu poder do Fogo sempre aceso. E hoje 
o anjo do Senhor, tocou nos meus lábios com esta brasa e eu como Isaias serei um anunciador 
de boas novas. Em nome de Jesus  

 
VERSÍCULO: 

 
Isaías 6: 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios; a tua 
iniquidade foi tirada, e perdoado, o teu pecado. 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1.  O que Isaias viu? 

2. Como ele foi tocado? 
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3. Onde o anjo lhe tocou? 

4. O que aconteceu depois que Isaias foi tocado? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Quando os anjos estavam voando naquele lugar, e cantando Santo Santo é o Senhor. 
Eles estavam entregando uma oferta poderosa de louvor e fechando a boca daquele que quer o 
nosso mal. 
Hoje vamos entregar uma oferta que vai encher a nossa casa com o poder do Senhor.  
Vamos então ofertar ao Senhor? 
 

ATIVIDADE  

 
Óculos 3D. Visão de Isaias!  Leve semi pronto, leve o celofane colorido para que eles escolham 
as cores e colem. 
 

    
 
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 

Olá mamãe, papai e responsáveis! 
Em busca da santidade você orou com seu filho, buscando fogo. Continue todos os dias. 
Essa semana além de orar, você pegará o símbolo profético do altar de fogo e vai profetizar sobre 
a vida dele, bom futuro, sabedoria, santidade, que a boca dele é santa.... 
Medite e relembre com ele Isaias 6 .1-9 (Hoje ele foi ministrado sobre esse texto). 
Não esqueça de postar e marcar em nossas redes sociais. 
 
Semana de vitórias!  
Equipe Ministério Kids. 
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LEMBRANCINHA: 
 
Boton altar de fogo! Explique para a criança que toda vez que ela olhar para o botn irá lembrar 
que foi tocada com brasa do altar. 
 

 
 
 
 

Boa aula! 
 
 

 


