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Aliança apostólica 
Aula 2 – Ezequias e Isaias 

Aliança com o Profeta 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Glória Deus por mais uma aula desta campanha !! Temos a missão de ensinar nossos bebês o que 
é uma aliança, aliança com a palavra profética de Deus. Vamos ensina-los de uma forma que eles 
entendam a importância de uma aliança. 
Que Deus possa continuar nos dando graça, estratégia e sabedoria para levar a palavra dEle aos 
donos do reino. 
 
 
 PARA O PROFESSOR 
 
A palavra profética deve estar viva dentro de nós, devemos lembrar que a palavra profética é uma 
das armas espirituais que temos para usar nas nossas guerras, porque não temos que lutar contra 
a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das 
trevas deste século. Ter uma aliança com a palavra profética de Deus é ver numa outra dimensão 
espiritual, enxergar além do que os olhos carnais podem alcançar, confiar e ter fé! 
Como Isaías usado por Deus, a dizer para o rei Ezequias que como sinal que o Senhor não o 
abandonaria, iria retroceder o sol a 10 graus do relógio de Acaz, e assim Deus fez, retrocedeu o 
sol, pra mostrar ao rei Ezequias que ele não estava só. 
 
 BASE BIBLICA 
 
Isaías 38:1;8 
Estudo Bíblia Apostólica pag.  
 
 
 OBJETIVO 
 
Ensinar o bebê que devemos confiar nas promessas de Deus através das palavras proféticas. 
 
VERSICULO 
 
       Então Ezequias foi se deitar e orou ao Senhor (Isaías 38:2 adaptado) 
                                                                
 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
             

1. Contar a história com fantoches, você pode fazer. 
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2.     
 
 

   
 
 

3. Mostre um relógio, você pode fazer com caixa de pizza. Deixe as crianças manusear.  
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
 
Olá galerinha, vocês estão bem?  
Já falamos sobre o rei Ezequias, quem lembra? 
Ele tinha um amigo, o profeta Isaias e sempre estavam juntos.  
Certo dia Ezequias ficou muito doente, nenhum remédio conseguia curar ele, ele orou e Deus falou 
para o profeta Isaías avisar o rei Ezequias não iria morrer e ia viver mais 15 anos.  
Vamos ver aqui no relógio, o relógio iria girar muito, muito , muito, ( a tia vai chamar um de cada 
vez para me ajudar mexer no relógio)e Ezequias ficou feliz com a noticia de seu amigo profeta.  
Eu vou orar e pedir para Deus muitos anos para vocês e suas famílias, vou orar todos os dia. 
 

( Professor grave áudios durante a semana e peça para os pais deixarem os 
bebes ouvir, faça uma aliança como profeta e autoridade que você é) 
 
 
 
Atividade para colorir 
 
 
Fantoches, recorte e cole um palito de sorvete no meio . 
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 LEMBRANCINHA 
 
Simbolizando a aliança  entre você e o bebe.  
 

 
 


