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AULA 3  

 FILHO DA PROMESSA - ISAQUE 

 
A palavra de Deus nos mostra de forma clara que a família é um plano divino e não podemos 

deixar satanás roubar este plano de vida das famílias, é preciso conduzir, à luz da Palavra, cada 

criança a enxergar como a família que eles pertencem foi separada por Deus, que com Ele 

podemos vencer todos os desafios que aparecerem e que possamos ser instrumento divino na 

vida de cada um para levar paz, amor, aceitação e libertação a cada lar que Deus nos permitir 

chegar. 

Vamos lá!  Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus! 

Que o Senhor abençoe a todos!  

Ótima aula!  

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

As bênçãos de Deus são abundantemente concedidas a todos que o seguem, Deus promete 
bênçãos pessoais para aqueles que são obedientes a sua Palavra. Deus promete fazer uma 
poderosa nação dos descendentes de Abraão. Abraão creu em Deus que o filho da promessa 
viria, e com idade avançada, pôde segurar em seus braços seu filho Isaque.   

Cremos que Deus tem promessas para nossas vidas e para as crianças também. Devemos 
acreditar que o que Ele prometeu, Ele irá cumprir no tempo certo. (Números 23:19) 

LEIA E MEDITE: 

 
Gênesis 15 e 21:1-7/ Números 23:19 
 
OBJETIVOS: 

● Levar a criança a entender que Deus tem promessas especiais para nossas vidas! 
● Compreender que Deus tem um plano especial para sua família.  

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Muitas estrelas que brilham no escuro, colar no teto do kids ou na parede sem que as 
crianças percebam. 

● Luzes pisca-pisca.  
● Boneco ou imagens de pessoas: criança, jovem, adulto e idoso. 
● Boneco ou imagem de Abraão e Sara. 
● Boneco ou imagem de um bebê.  
● Uma caixa bem bonita e colorida com a lembrancinha ou uma surpresa especial para as 

crianças.  

MINISTRANDO: 

 Olá crianças, como vocês estão? Hoje eu trouxe para vocês uma surpresa muito especial, 
vocês irão adorar, mas não vou abrir agora e não vou entregar a vocês. Deixe as crianças 
reclamarem e ficarem pedindo a caixa.  
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 Crianças essa caixa é muito especial, mas vou guardar aqui ao meu lado e depois eu 
PROMETO que irei abrir. Peça para uma tia perguntar a você: O que é prometo?  E você irá 
responder que PROMETER significa FALAR QUE VOU FAZER ALGUMA COISA E FAZER 
MESMO O QUE EU FALOU.  

 Então crianças, eu PROMETO que depois da história eu abro essa caixa linda, 
combinado? 

 Hoje vou contar uma história muito linda, vocês sabem que nós nascemos, e vamos 
crescendo, crescendo, até ficarmos velhinhos não é mesmo? (mostre as imagens) Esse homem 
aqui se chamava ABRAÃO, Abraão era casado com Sara, mas olhem para eles, são bem 
velhinhos não é mesmo? Mas Abraão e Sara não podiam ter filhos. O tempo foi passando, 
passando e não tiveram filhos. Eles estavam muito tristes com essa situação, e um dia Abraão foi 
falar com Deus, pois ele queria ter um filho com Sara.  

 Então Deus falou para Abraão ir lá fora de sua casa e olhar para o céu (apague a luz), 
olhem para o céu, o que vocês estão vendo? Muitas estrelinhas! Isso mesmo! Deus falou para 
Abraão olhar para o céu e tentar contar as estrelas, e ele foi tentando e não conseguia, pois era 
muita estrelinha. Deus falou para Abraão que teria muitos filhos, e uma família muito grande que 
não daria nem para contar! E Deus PROMETEU a Abraão que daria um filho para ele.  

 E sabe o que aconteceu? Sara mesmo velhinha, ficou grávida e teve um lindo filhinho, 
chamado Isaque! E a família de Abraão, foi crescendo, crescendo, crescendo e tiveram muitas 
pessoas em sua família. Deus prometeu e Ele cumpriu a Promessa.  

 Agora nós vamos orar e depois como eu prometi, abrirei a nossa caixa especial! 

 Ore com as crianças e depois abra a caixa e deixe-os pegar a surpresa que você preparou. 

ORAÇÃO: 

Deus, eu acredito que o Senhor pode realizar tudo o que prometeu em minha vida! Obrigada pela 
família que eu tenho, é uma promessa de Deus para mim! Em nome de Jesus Amém! 

LOUVOR: 

Alô - 3 Palavrinhas  

VERSÍCULO: 

“Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse:— Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois 

bem! Será esse o número dos seus filhos.” ( Gn 15:5 )  (versão adaptada) 

ATIVIDADE  

Carimbar a mãozinha representando o papai e a mamãe.  
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 

Hoje aprendemos que nossa família é fruto do sonho de Deus, e que precisamos agradecer todos 
os dias por termos uma família tão especial! 

Em casa com seus filhos, façam um devocional kids, todos os dias vocês deverão ler um 
versículo da bíblia, orar juntos e realizar o desafio kids da semana!  

Esta semana o desafio é: Preparar uma receita especial com sua família! Tirar fotos, postar e 
marque o @kidschurchrenascer com o versículo: “Os filhos são um presente do Senhor; eles 

são uma verdadeira bênção.” (Salmos 127:3) 

LEMBRANCINHA: 

 
Almofadinha de TNT em formato de estrela com pisca dentro, ou uma estrelinha que brilha no 
escuro: 

 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/127/3+

