Agosto – PROFECIAS DE ISAÍAS

AULA 2: O Deus Forte
Nessa aula falaremos sobre a segunda característica do Messias que foi revelada ao profeta Isaías: a Força! O
Messias seria o Deus FORTE!
Vamos entender que força é essa e como essa profecia se cumpriu.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Quantas vezes nos sentimos fracos, cansados, sem forças para a batalha? Quantas vezes sentimos que estamos
saindo perdedores de uma guerra? Quantas vezes o desânimo encontrou espaço em nosso coração e faltou forças
para resistir?
Certamente você deve ter se identificado por ter passado por isso em algum momento da sua vida. Mas, a Bíblia já
previa que isso aconteceria. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina um segredo espiritual importantíssimo: Lá em II
Coríntios 12:9-10 a palavra diz que quando nos sentimos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e
aí então somos fortalecidos.
Nós temos o Deus Forte, Todo Poderoso, o Vencedor de TODAS as batalhas. Busque esse poder diariamente. Esse
poder vai trazer a força de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus.

LEIA E MEDITE:
Lucas 4:1-13 ; Atos 1:8; Filipenses 4:13

OBJETIVOS:
•
•

Levar a criança a entender que Jesus é o Messias, o DEUS FORTE
Jesus nos fortalece, e quanto nos sentimos fracos, Ele coloca em nós a Sua Força.

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
As crianças ouvem muito falar sobre Jesus na igreja, mas será que de fato elas O conhecem?
Nessa aula apresentaremos Jesus como o Deus forte, aquele que É Deus, e mesmo vindo para a Terra como
homem, venceu a todas as dificuldades.
Jesus quer entregar essa força também para as crianças vencerem os seus dilemas e dificuldades.
As vezes a criança se sente desanimada mas não sabe explicar porque. Muitas vezes ela nem compartilha esses
sentimentos com os pais. Que através dessa aula cada criança entenda que ela tem um Deus forte que cuida dela, e
que todos os dias Ele quer entregar essa força para ela vencer.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Para essa aula faremos o painel da profecia do Messias.
A cada aula vamos colocar nesse painel a revelação que Isaías recebeu sobre o Messias.
Nessa aula colocaremos no painel a nome: O DEUS FORTE
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MARAVILHOSO CONSELHEIRO
DEUS FORTE

Ao final da campanha, teremos os 4 nomes citados no versículo de Isaías 9:6
Sugestão dinâmica Deus forte:
•
•

Leve uma corda para falar sobre força
Leve os painéis com a explicação de como Jesus venceu Satanás no deserto

MINISTRANDO:
Hoje vamos aprender sobre mais uma característica de Jesus: Ele é o DEUS FORTE.
E para falarmos sobre força eu quero fazer um teste com 2 crianças muito fortes. Vocês já ouviram falar da
brincadeira cabo de guerra?
Funciona assim: cada uma segura em uma ponta e quem tiver mais força, ganha a brincadeira.
Massss, vocês não vão puxar essa corda e fazer essa batalha não... Hoje vamos aprender como ser forte para
vencer.
Antes de começar quero perguntar para cada um de vocês que estão aqui na frente: como você venceria uma
batalha?
(deixe as crianças contarem e depois cada uma pode sentar no seu lugar...)
Muito bem. Agora que já tivemos algumas sugestões aqui sobre como ser forte, eu quero compartilhar com vocês o
que a Bíblia nos ensina sobre isso. Como será que Jesus vencia as suas batalhas? Será que Jesus era muito forte?
Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso...
Uma vez crianças, logo depois que Jesus se batizou e estava se preparando para iniciar o seu ministério, ele
começou um jejum muito intenso. Ele ficou 40 dias sem comer e nem beber nada. Ele estava com seu corpo muito
fraco.
Aí o diabo se aproveitou que Jesus estava fraco e pensou... agora eu vou vencer Jesus. E ele foi até o deserto
desafiar Jesus para uma batalha. Mas não era uma batalha de socos não... vejam só o que aconteceu:
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Crianças, vocês viram só como Jesus venceu essa batalha?
Ficando firme no jejum, orando, lembrando a palavra de Deus, não conseguindo conselhos errados, adorando
somente a Deus, resistindo as tentações. Olha quantas coisas importantes apredemos!!!
A força que Jesus quer nos ensinar a ter não é a força de quem luta boxe ou é super musculoso, mas é uma força
que te faz vencer todas as situações difíceis, como Ele venceu também.
Jesus não perdeu nenhuma batalha. Ele venceu todas! A profecia se cumpriu. Jesus mostrou o quanto Ele é forte,
mesmo em um momento que estava com o corpo fraquinho, sem comer...
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E a Bíblia ensina que Jesus quer nos dar essa força. O apostolo Paulo diz que quando estamos fracos mas
buscamos a presença de Deus, Jesus coloca em nós a força dele.
Então, quem quer receber essa força de Jesus levanta a mão para o céu e vamos orar juntos.

LOUVOR:
A força de Deus – Cristina Mel
Eu Li na Bíblia – Aline Barros

ORAÇÃO:
”Senhor Jesus, o Senhor é o Deus Forte, vencedor de todas as batalhas. Eu quero ser parecido com o Senhor. Me
dá a sua força Senhor. Em nome de Jesus, Amém!”

VERSÍCULO:
“Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.” Isaías 40:29
“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te
sustento com a destra da minha justiça.” Isaías 41:10

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1.
2.
3.
4.

Quantos dias Jesus ficou em jejum?
Quantos desafios o diabo fez a Jesus?
Quais eram as tentações que Jesus venceu?
Como podemos nos fortalecer nos dias difíceis?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Jesus nos ensinou que precisamos resistir firmes para vencer, ainda que seja difícil.
O jejum é uma consagração que envolve sacrifícios. Porque jejuar algo que não custa, ou seja, que não gostamos,
não adianta nada, não é verdade?
A oferta também é uma consagração, e precisa envolver sacrifícios.
Deus não espera que a gente entregue esmolas ou qualquer coisa. Não!! Essa consagração é importante, é séria e
tem muita relevância diante de Deus. Por isso precisamos dar o nosso melhor sempre, sabendo que todo sacrifício
vale a pena, pois está sendo entregue ao Senhor.

ATIVIDADE
Vamos brincar de cabo de guerra bíblico.
Será da seguinte forma: teremos uma caixa com várias coisas que nos fazem vencer ou perder as batalhas. Para
puxar o cabo a criança terá que sortear a ação certa que nos faz vencer!
E atenção, somente pode puxar o cabo se sortear a palavra certa, se tirar a palavra errada, o outro lado que puxa a
corda.

Agosto – PROFECIAS DE ISAÍAS

OBS: Para as aulas on line, você pode adaptar a brincadeira. Fazer o sorteio das palavras e a criança vai desenhar o
quão forte ou fraca ela fica quando faz essas ações que sairam no seu sorteio

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS:
Queridos pais
Hoje as crianças aprenderam que Jesus é o Deus Forte.
Ele nos ensina a resistir ao dia mal, e a buscar a força que vem do alto.
As crianças já aprenderam a como ficarem mais fortes e vencerem o mal. Que tal conversarem sobre isso em casa e
refletirem juntos em como buscar essa força de Jesus.
Deus abençoe!

LEMBRANCINHA:
Vamos fazer uma medalha estrela!

