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AULA 8: NOVOS PATAMARES 

 

Nossa oração profética do ano de Isaías é bem completa e profetiza que viveremos novos 

patamares. “Atingirei patamares da minha vida financeira, familiar e espiritual, que eu nunca vivi”.  

Vamos viver novas experiências, ser marcados e transformados. Voaremos mais alto, precisamos 

ser como a águia, ela não desiste fácil, passa por dificuldades, mas chega ao seu objetivo. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Professor andar em novos patamares significa subir, viver novas coisas, coisas maiores. 
Isaías escreveu o primeiro livro dos profetas. Ele trabalhou para o governo e aconselhou o rei 
Ezequias em questões importantes envolvendo outros países. Isaías alcançou novos patamares. 
 
Hoje falaremos para as crianças sobre a águia, mostraremos a ave incrível que ela é, e como 
podemos aprender como ela a alcançar grandes coisas “voos mais altos”, se persistirmos e 
continuarmos, independente da situação ou adversidade. 
 
Percebemos que há duas características distintas sobre a águia ao enfrentar uma tempestade: 
ela demonstra total ausência de medo face à destruição e tem habilidade para voar alto. 
 
Precisamos tornar-nos cristãos águias, destemidos e confiantes frente à adversidade, extraindo 
vitória da derrota enquanto voamos para alturas maiores! 
 
Veja, a águia não tem crise de identidade; ela não busca a sua identidade; ela sabe que tipo de 
criatura é e o que é capaz de realizar; seja caçar habilmente uma presa ou voar majestosamente 
no céu. Esse é o seu jeito de viver.  
 
Você sabia que, por meio da Palavra de Deus, também podemos descobrir quem somos? Temos 
como saber quem somos, em Cristo, e o que temos Nele, para onde vamos, e de que modo 
chegaremos lá. Podemos viver em contínua vitória se aplicarmos as verdades espirituais em 
nossa vida. Essa é a maneira do cristão águia viver! 
 
Não basta simplesmente conhecer a Palavra. Você tem de agir em conformidade com ela, pois 
essa é a única maneira de experimentar vitória real. 
Se crermos e confiarmos nos planos do Senhor, viveremos patamares maiores.  
 
A Bispa Sonia no primeiro encontro +QV falou sobre a águia, se aprofunde mais nesta palavra. 
https://youtu.be/xt7BcW9qpjo 
 

 
 
 

https://youtu.be/xt7BcW9qpjo
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LEIA E MEDITE: 

 
Isaías 53; 65:17; 66:22 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a confiar em Jesus, pois os planos Dele são maiores que os nossos; 

 Para subirmos os degraus, andarmos em novos patamares, precisamos ir além, ter um amor 
incondicional a Deus e confiar nas Palavras Dele. 

 Precisamos viver a Superação do Senhor. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Crianças que vivem com medo, medo de dormir no escuro, de ficar sozinhas, de não conseguir 
algo que queira. A águia voa sozinha e ela não tem medo. O Senhor nos ajuda a passar por todas 
as situações.  
As palavras tem poder e as vezes as crianças ouvem uma palavra (amigos, familiares) e por 
causa desta palavra se fecham, se isolam e ficam tristes. Nós somos como águia, podemos nos 
superar e alcançar coisas maiores, viver sem se fadigar e se cansar. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Professor já deixe montado na sala de aula, uma asa como aquelas que tiramos fotos. 
Depois podemos pedir para as crianças nos ajudar a decorar nossas asas, colocando penas ou 
papel crepom branco, que dará um destaque e ficará bem bacana. 
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MINISTRANDO: 

 
Oi crianças, tudo bem com vocês? 
Hoje falaremos de uma ave que é fantástica, tem muitas características que iremos citar hoje e 
ela é citada no livro de Isaías. 
Quem sabe qual é? Isso mesmo, a águia. 
Quem encontrar o versículo, no livro de Isaías, que fale da águia ganhará um ponto. 
 
Olha que asas lindas temos aqui. Depois iremos decorá-las para ficarem ainda mais bonitas. 
Agora nós vamos falar um pouco sobre as águias. Para quem não sabe a águia é o símbolo 
profético do ano de Isaías. Os símbolos proféticos servem para nos lembrar sobre profecias 
(palavras abençoadas e proféticas) lançadas sobre nossas vidas. E esses símbolos nos lembram 
da aliança que temos com o Senhor.  
 
A águia é uma ave majestosa, de músculos fortes, grandes garras, bico reto na base e curvado 
na ponta. Ela mede 1 metro de comprimento e chega a 2,5 a 3 metros de largura com as asas 
abertas! Ela voa de 100 a 130 km por hora!! É muito veloz!! (mais do que muitos carros velhos!). 
E ela pode viver até 70 anos. Mas, para chegar a essa idade, ela tem de tomar uma séria e difícil 
decisão por volta dos 40 anos. Nessa idade, ela está com as unhas compridas e flexíveis, não 
conseguindo mais caçar suas presas para se alimentar: seu bico alongado e pontiagudo já está 
curvo; suas asas estão apertando contra o peito, envelhecidas e pesadas em função da grossura 
das penas: e voar já está se tornando uma tarefa difícil! Então, a águia só tem duas alternativas: 
morrer...ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias.  
 
Na Bíblia esta poderosa ave é muito mencionada e com ela aprenderemos lições 
importantíssimas para as nossas vidas: 
 
SOMOS CUIDADOS E PROTEGIDOS: 
A águia cuida muito bem dos seus filhos, os protege, defende de todo perigo, alimenta e ensina a 
voar. Isto nos dá uma ilustração dos cuidados de Deus para a nossa vida. A águia ensina os 
filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o SENHOR Deus 
cuida do seu povo. 
A águia é uma representação do Senhor na nossa vida. Ele é que nos cuida e nos defende. Ele 
nos defende de todo mal e nos guarda. Às vezes a gente pensa que está só e ficamos com medo 
de uma porção de coisas, por exemplo: medo do escuro, medo de acidente, medo de ser 
perseguido, de dormir sozinho, medo de algum familiar morrer, e até mesmo a gente. Mas Deus 
nos disse que ele é o nosso forte protetor. Não devemos temer nada e ninguém! Devemos 
chamar por ele! Você tem medo de alguma coisa? Busque ao Senhor, cante um louvor para que 
todo medo vá embora. 
 
SOMOS RENOVADOS: 
As águias a cada tempo renovam as penas das suas asas. As penas antigas que já atrapalhavam 
o seu vôo, cai e nasce penas novas. Com isto as águias ficam revigoradas e voam muito mais 
alto. Você sabe o que significa renovar? Significa arrumar, fazer de novo, reparar, restaurar, 
perdoar. “Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem; mas os que confiam no 
SENHOR recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem 
as forças, andam e não se cansam”. (Isaías 40:30-31) 
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Às vezes ainda sendo crianças vocês podem ficar desanimados, cansados. Às vezes podemos 
ter problemas em casa, entre os nossos pais, dificuldades financeiras. Tem muita criança triste, 
preocupada, com peso no coração. Às vezes vemos crianças desanimadas na hora de louvar ao 
Senhor com alegria! Você tem algum problema em casa? Tem alguma coisa que tem tirado a sua 
paz trazendo preocupação? Assim como às águias precisamos do renovo do Senhor. A Bíblia 
disse que os jovens se cansam, tropeçam, mas os que esperam e confiam no Senhor serão 
renovados como as águias que trocam as suas penas!  
 
VIVEMOS EM NOVOS PATAMARES: 
Depois que a águia se renova, ela vive mais tempo. O processo de renovo não é fácil, mas Deus 
ele sempre está conosco e nos ajuda.  
Viver novos patamares é alcançarmos coisas maiores, muitas vezes que nem chegou ao nosso 
coração, mas que o Senhor já preparou para aqueles que o amam de verdade. 
Como já falamos, o desanimo e cansaço vem, mas a alegria vem ao amanhecer e o Senhor 
renova as novas forças. 
Crianças, sempre creiam nas promessas do Senhor, elas são bem maiores que nossos sonhos. E 
o Senhor sempre quer o melhor para nossas vidas. 
Quem deseja subir um degrau e alcançar coisas novas? 
 
Vamos fazer um ato profético agora! Faremos os gestos como tirando de nós as preocupações 
enquanto dissemos: Problema sai fora em nome de Jesus, preocupação fora em nome de Jesus 
(assim como a águia tira as penas antigas) problema na escola, fora em nome de Jesus etc. E 
estenderemos as mãos para o céu pegando as novas penas do Senhor, o renovo, dizendo: Eu 
tomo a paz do Senhor, eu tomo a alegria do Senhor, eu tomo a solução dos problemas em casa 
do Senhor! Etc. 
 

 
LOUVOR 

 
Asas – Marcelo Aguiar; 
Vaca voando – Sandrinha e a garotada. 

 
ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, eu desejo viver um novo patamar, desejo que minha família seja curada de toda 
enfermidade, seja curada financeiramente e que todos sejam salvos. Que eu possa ser uma 
criança sábia, que seja diferente aonde quer que andar. Senhor que os seus planos se cumpram 
na minha vida, pois eles são bons, perfeitos e agradáveis. Eu repreendo todos os problemas da 
minha vida, toda preocupação (assim como a águia tira as penas antigas), eu vou tirar todo o mal 
da minha vida. E tomo posse do renovo e creio que viverei novos patamares. 
Em nome de Jesus, amém.” 

 
VERSÍCULO: 

 
“Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm 
e não se cansam, caminham e não se fadigam”. Isaías 40:31. 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1. Que ave é o símbolo profético de Isaias?; 
2. O que a águia faz para se renovar?; 
3. Como podemos nos renovar como a águia?; 
4. Quais são as lições aprendidas nesta ministração?. 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Vamos ofertar com alegria. 

Vamos sempre separar uma oferta especial ao Senhor. A 
águia para se renovar ela precisa se sacrificar um pouco. 
Mas o sacrifício dela vale a pena, pois ela vive mais e se 
renova, revigora. Você está disposto como a águia a mostrar 
o seu sacrífico ao Senhor? Entregar algo que você considere 
valioso e precioso no altar? Vamos entregar o nosso 
sacrifício diário sempre que viermos a casa do Senhor. 

Vou te ensinar um princípio que quem entende e obedece 
vive novos patamares: Nunca vir a casa do Senhor sem uma 
oferta para entregar, pois Ele verá o seu coração disposto e 
te abençoará. A benção é consequência da sua 
demonstração de amor ao Senhor. 

 

ATIVIDADE  

 
Incrementar as asas com penas ou papel crepom branco. Modelo abaixo de papel crepom. 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Queridos pais, 
Hoje ensinamos as crianças a andarem em novos patamares. 
Falamos sobre a águia (símbolo profético do ano apostólico de Isaías). 
No link abaixo, há uma ministração completa da Bpa Sonia, sobre como ser águias. 
https://youtu.be/xt7BcW9qpjo 
Encoraje a seu filho a ser como uma águia, que não para por nada, nem por uma tempestade. 
Mostre a seu filho, que todos passamos por dificuldades, mas como a enfrentamos é que é nosso 
diferencial. 
 
Meta para a próxima aula:  
Encoraje a seu filho a fazer algo para te ajudar, pode ser uma tarefa doméstica e mostre que 
quando 2 fazem é melhor e nossas forças ficam renovadas. Não esqueça de mandar no grupo de 
pais para vermos a interação com seus filhos.  
 
Deus abençoe!  
 

LEMBRANCINHA: 
 
Mascará de águia  
- Pode ser feita com EVA (preto, branco e laranja) ou feltro. 
 

 
 
Boa aula! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/xt7BcW9qpjo

