
 
 

 

SETEMBRO – PROFECIAS DE ISAÍAS 

 

  INTRODUÇÃO 

 
Em setembro continuaremos a campanha das Profecias de Isaías. 

Na primeira parte dessa campanha, aprendemos sobre a revelação de como Jesus, o Messias, se manifestaria ao 

mundo. 

 

Na continuidade da campanha, estudaremos sobre outras revelações que o profeta recebeu. 

Algumas já se cumpriram e outras ainda não. Será um tempo especial de descobertas, aprendizados e de 

entendermos o que cada profecia tem a nos ensinar. 

 

Se prepare para essa campanha, será DEMAIS!!! 

 

NOSSOS TEMAS: 
 

Isaias é um livro cheio de revelações! 
Além da revelação do Messias, Deus revelou ao profeta mensagens importantes e advertências para diversos povos, 
como Assíria, Egito, Moabe, Babilônia e, especialmente, Israel. 
 
As profecias de Isaías também revelam mistérios do juízo e também da salvação. 
 
Dividiremos o nosso aprendizado em 5 aulas, que trarão desde profecias que se cumpriram ainda na época da Isaías 
(como a cura do rei Ezequias) como outras que ainda estão por vir, como a Nova Jerusalém. 
 
AULAS SETEMBRO 
 

Data Profecia Mensagem  Trecho Bíblico 

Semana 1 Cura e vitória do rei Ezequias Deus ouve os corações sinceros Isaías 38:1-22 

Semana 2 O Ramo novo Felicidade e proteção de Deus Isaías 4:2-6 

Semana 3 Jesus e as boas bovas Esperança e salvação em Cristo Isaías 11:1-9 
Isaías 61:1-9 

Semana 4 Queda da Babilônia A vitória contra o mau Isaías 21:1-10 

Semana 5 A Nova de Jerusalém Reinado de paz Isaías 2: 1-5 
Isaías 29: 17-24 
Isaías 54:11-17 
Isaias 65: 16-25 

Que seja um tempo de mergulhar naquilo no conhecimento desse livro da Bíblia que é interessantíssimo e que tem 
muito a nos ensinar. 

Deus abençoe e boas aulas! 

Equipe pedagógica! 
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AULA 1: Cura e vitória do Rei Ezequias 
 
O rei Ezequias teve uma experiência surpreendente com aquilo que é a manifestação do poder de Deus. 
Veremos nessa aula o que Deus revelou através do profeta Isaías e como ele viveu a cura e a vitória do Senhor. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
A experiência que o rei Ezequias viveu nos mostra o quanto termos uma vida na presença do Senhor e buscarmos a 

Ele com sinceridade move o coração de Deus. 

A oração do rei Ezequias chamou a atenção de Deus. E Deus permitiu que ele vivesse uma experiência que marcou 

inclusive a humanidade, pois na contagem do tempo, o relógio parou para que Ezequias visse o sinal do favor do 

Senhor. 

Deus moveu céus e terra por amor a Ezequias. E Ele pode mover muitas coisas por amor de nós também. 

Que possamos ter a nossa vida sempre na presença do Senhor, e ter essa sinceridade na nossa oração e na forma 

como nos relacionamos com Deus. 

LEIA E MEDITE: 
 
Isaías 38:1-22 / 2 Reis 20:1-11 
 

OBJETIVOS: 
 

• Levar a criança a entender que Deus é o Todo Poderoso e que Ele sempre mostra o sinal do favor Dele para 
aqueles que Ele ama 

• Deus ama os sinceros. Uma oração sincera é muito poderosa e agrada ao Senhor 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Deus fala com as crianças! Ele quer se manifestar na vida de cada uma com sinais e milagres. 
As crianças em geral são sinceras em suas falas, atitudes e reações. Mas, infelizmente, vemos essa pureza sendo 
corrompida cada vez mais cedo. 
Isso reforça nosso compromisso, como formadores desse ministério, a levarmos o conhecimento da Palavra de Deus 
e a mostrarmos que faz diferença termos uma vida que agrada a Deus. 
Que através dessa aula e do exemplo de Ezequias, possamos reforçar esse importante valor espiritual. 

 

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 primeira aula, leve uma imagem de um relógio de sol. O 

modelo pode ser encontrado no bloco de 

atividade dessa aula 

 
PROFECIAS 

DE ISAÍAS 

DE I 
Relógio de Acaz 
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MINISTRANDO: 
 
Começamos a primeira semana de setembro com uma nova etapa da nossa campanha das Profecias de Isaías. 
Até agora, vocês já aprenderam que o profeta recebeu a revelação sobre a vinda do Messias. 
E vocês se lembram como seria o Messias? Ele seria o Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e 
Príncipe da Paz. 
Uau! Foi muito poderosa essa profecia e ela já se cumpriu, pois Jesus já veio ao mundo e mostrou que Ele realmente 
é tudo isso (e mais ainda). 
 
Mas hoje eu quero contar para vocês que o profeta Isaías recebeu muitas outras revelações... algumas já 
aconteceram, e outras ainda não. Nós separamos 5 dessas profecias para contar para vocês aqui no kids, e todas 
elas estão dentro dessa caixa!!! (mostre a caixa das interrogações). 
 
Então vamos pegar aqui nessa caixa qual será a dica da profecia da aula de hoje!!! 
(tire a imagem do relógio de Acaz). 
 
Ué... vocês fazem ideia do que é isso??? 
Que objeto diferente... eu não tenho em casa não... Mas na época de Isaías era muito comum usarem esse objeto e 
ele tinha uma função muito importante. 
Isso era um relógio! Um relógio de sol! Funcionava assim: a medida que o sol ia andando, a sombra do ponteiro se 
movia e isso contabilizava que as horas estavam passando. Crianças se alinhar esse relógio para o norte, o horário 
vai bater certinho com o nosso relógio de hoje. 
 
Agora eu pergunto para vocês: seria possível essa sombra andar para trás? Para isso acontecer, precisaria que o sol 
se movesse para traz também, certo? porque esse relógio segue exatamente o sol... 
 
Pois bem, na profecia que vamos estudar hoje aconteceu algo muito especial: Isaías disse que o relógio andaria para 
traz! isso quer dizer que o sol se moveria ao contrário.... Mas será que isso já aconteceu? Vamos descobrir! 
 
Na época de Isaías existia um rei muito bom. Ele servia a Deus e agradava muito ao Senhor. 
Então, um dia, Deus falou para Isaías que esse rei ia morrer. Mas Deus amava tanto Ele que mandou Isaías entregar 
a ele essa revelação, dizer a ele o que aconteceria, para que ele pudesse ter tempo de cuidar de sua casa e deixar 
tudo em ordem antes de morrer. 
Isaías falou com o rei e foi embora... 
 
Mas o rei ficou muito triste... ele encostou o seu rosto na parede e orou muito a Deus com muita sinceridade, pedindo 
que o Senhor deixasse ele viver mais... ele não queria morrer. 
 
Crianças, Isaías nem tinha ido embora ainda, e Deus mandou ele voltar e falar para o rei que Ele tinha ouvido essa 
oração sincera e daria mais 15 anos de vida para Ezequias. E mais ainda, Deus também faria ele vencer o exército 
mais poderoso da época, que era o exército do rei da Assíria. 
 
Ezequias pediu um sinal para que ele tivesse a confirmação dessas coisas. E o profeta perguntou o que ele preferiria, 
que a sombra do relógio de sol andasse para frente ou para traz. E o rei escolheu que o relógio retrocedesse 10 
graus, isso significa que o relógio voltaria cerca de 40minutos! 
 
Crianças, e isso aconteceu mesmo! A sombra do relógio andou para traz, isso significa que o sol se moveu!!! E 
Ezequias foi curado e recebeu o sinal da vitória. 
 
Deus nos entrega sinais que ele nos ama e que está com a gente. 
Que poderosa essa revelação que Isaías recebeu! E que lindo que foi esse milagre vivido pelo rei. 
 
Essa história nos ensina que Deus ouve as orações sinceras, e Ele se agrada muito de quem escolhe o caminho do 
bem, quem escolhe fazer o que é certo. 
E Ele não quer nos deixar em dúvida disso, então Ele pode nos dar sinais que Ele nos ama e cuida de nós.  
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LOUVOR: 
 

“Leia a Bíblia” – 3 Palavrinhas 

“Jesus ama a cada um” – 3 Palavrinhas 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor, eu te agradeço porque o Senhor cuida de mim, e me ama tanto. Eu te peço, me ajude a ter uma vida que te 
agrada, e que eu sempre seja sincero com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém!” 

 
VERSÍCULO: 
 
“Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé,” Hebreus 10:22a 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Qual foi a revelação que o profeta Isaías recebeu? 
- O que fez Deus mudar de idéia em relação a revelação que Ele deu a Isaías? 
- Quantos anos de vida a mais o rei Ezequias recebeu? 
- Contra qual reino o rei Ezequias recebeu a vitória? 
- Qual sinal Deus deu ao rei Ezequias sobre o cumprimento dessa profecia? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Deus cuida de nós, Ele nos ama muito e deseja que tenhamos uma relação sincera com ele.  
E como podemos agradar mais ao Senhor? Tendo uma vida na presença de Deus, e buscando servir ao Senhor de 
todo o coração. Como está escrito:  
“Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor.” – Romanos 12:11 
Então nesse momento vamos servir a Deus com as nossas ofertas. 
 

ATIVIDADE  
 
Nessa aula vamos fazer um relógio de sol, o mesmo tipo de relógio pelo qual o rei Ezequias teve um sinal de Deus. 
 
Para essa atividade será necessário: 

• Papel  (pode ser papelão, sulfite, papel cartão) 

• Cola 

• Tesoura 
 

 
 
Siga o passo a passo de acordo com o vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y5okFKNbUYs 

https://www.youtube.com/watch?v=y5okFKNbUYs
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
Nessa aula as crianças aprenderam sobre a experiência que o rei Ezequias teve com Deus, e sobre o sinal que ele 
teve sobre essa profecia. 
Deus concedeu o pedido do rei Ezequias e lhe deu 15 anos a mais de vida por sua oração sincera. 
Que possamos ensinar as crianças esse caminho de buscar a Deus com sinceridade, pois Ele é o nosso Pai, e o 
nosso grande Amigo. 
 
Deus abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Leve um relógio de oração para cada criança. 
Se possível, imprima colorido em papel fotográfico. 
 

 


