
 

 
 
 
 

  Aula 2  

Brasa que purifica 

Purificado, significa ser limpo, ser limpado é ser puro! 

Profeta Isaías era um homem separado por Deus, para a difícil tarefa da época, ser profeta de 

Deus. 

Ser separado é ser Santo, a santidade começa quando nos purificamos, tiramos tudo que não faz 

parte da nossa identidade como filhos de Deus. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Isaías foi um profeta de Judá, exerceu seu chamado durante o reinado do de cinco reis. O Senhor 

o chamou para uma experiência inédita, seus lábios foram purificados para a liberação do 

ministério profético. 

 

Profeta no grego significa “quem fala por, ou em lugar de outro. Nesse sentido devemos pensar 

que os falam por Deus, o portador da palavra divida, assim era Isaías. Isaías viu muito além da 

condição humana, contemplou a glória de Deus e foi firme em todo o seu ministério.  

Isaías significa “O Senhor é a salvação” 

. 

 
LEIA E MEDITE: 

Isaías 6.1-9 – 1 Pedro 1:16 

 
OBJETIVOS: 

 
● Mostrar a criança como nos purificamos; 
● Levar a criança a entender que o Senhor nos purifica. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Decoração da Sala: Decorar a sala com itens da visão de Isaías – nuvens, anjos, altar, 

tenaz (pegador de brasas). Acima desses itens colocar a seguinte frase: “SANTO, SANTO, 

SANTO É O SENHOR, TODO-PODEROSO; 

● Teatro com a visão de Isaías. 
 



 

 
 
 

 
 

MINISTRANDO: 

 
Uaaall! Que sala linda né? 

O que será que teremos hoje? Alguem sabe porque esta tudo tão lindo decorado ? 

Hoje vamos conhecer um pouquinho de um profeta, o profeta Isaías! 

Na biblia, tem uma historia que o proprio profeta Isaiais conta que ele teve uma visão, alguem 

quer saber o que ele viu ???  

Então eu conto, na biblia conta que ele viu um serafim, alguem sabe o que é serafim? Eles são 

anjos com 6 asas. 

E ele viu também um trono, igual a esse aqui, os serafins voando e Deus sentado nesse lindo 

trono, mas ninguém conseguia ver Deus, porque brilhava muuuuitoo. E então, Isaias disse: Oh 

Senhor, tenho lábios impuros! Mas como assim? Aaah já sei, quer dizer que ele ainda dalava e 

fazia coisas que não deixam Deus feliz, então, o anjo pegou uma BRASA que é uma pedrinha 

quente que estava no altar, pertinho de Deus e encostou na boca de Isaías e disse: agora seus 

pescados foram perdoados! uuaaallll que demais né. Isaias falou pra Deus que estava impuro e 

ele disse porque queria ser limpo, queria ser santo como Deus é santo. Todos nós que amamos a 

Deus, temos que ser como Ele é, e Deus não grita, não desobedece, não bate mo amigo e nem 

faz birraa né? 

Quem quer ser purificado igual Isaías?? 

 

ORAÇÃO: 

Senhor Jesus, assim como Isaías que foi purificado e não falou mais coisas que não te agradam, 

eu também quero ser purificado, me purifica! Em nome de Jesus, Amém! 

 

VERSÍCULO: 

Porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1.16 
 
ATIVIDADE  

● Troque as palavras por imagens para representar e ficar mais visual, coloque 

imagens que acontecem no dia a dia das crianças...gritos, choros, etc... 

● O coração preto represetará a impureza e o vermelho Já sou purificado! E assim 

colocando as imagens em seus devidos corações. 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

LEMBRANCINHA 

 

Um boton! 

 


