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AULA 1 – Profecia 

 

Iniciamos mais uma campanha poderosa na vida das crianças, vamos falar sobre Dons do 

Espírito. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Nesta aula vamos ensinar as crianças em primeiro lugar o que são dons espirituais. 
É importante que elas entendam que os dons são presentes de Deus, que recebemos através da 
sua graça. Os dons não são entregues a qualquer um. Somos escolhidos, somos servos de Deus 
e recebemos esse dom por que o Senhor confia em nós. 
Em seguida ministraremos sobre o dom de PROFECIA. Este é um dom maravilhoso, muito 
importante para nós, pois trata-se de uma forma do Senhor se comunicar conosco, demonstrar 
sua vontade. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Romanos 12: 3- 8 - I Coríntios 14:1 

 
OBJETIVOS: 

 
 Levar a criança ao entendimento do que significa Dons Espirituais. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para ensiná-las sobre os dons vamos usar 4 tipos de luvas: 
 
 

 Luva térmica Luva de inverno 

Luvas de borracha Luva cirúrgica 
 
Para Apresentar do Dom de Profecia: 

 

 1 caixa de presente bem bonita e dentro da caixa os seguintes itens: 
 

um megafone ou a imagem de um e  um parelho de telefone 
 
Um Cartaz bem colorido escrito PROFECIA 
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PARA ILUSTRAR A HISTÓRIA DE EZEQUIAS: 
 

 Coroa de E V A – para representar Ezequias e uma capa que você mesmo pode confeccionar 
com TNT para representar o profeta Isaias. 
 
MINISTRANDO: 

vamos usar as luvas para ensinar aos bebes o que são dons. 
 
Olá galerinha hoje vamos falar sobre os DONS DO ESPÍRITO. 
O que sera isso? São presentes que Deus nos dá. 
 
Deus dá um tipo de dom/ de presente diferente para cada pessoa, mas todos são bons e muito 
importante. 
 
(Usaremos as luvas agora) 
 
Temos aqui na mesa algumas luvas, certo? (Apenas mostre as luvas) 
Todas são luvas, mas cada uma delas tem sua função, serve para alguma coisa. 
Vejam só:  
(Mostre a luva térmica) – Quem sabe para o que serve esta luva? 
Esta luva serve para proteger a mão contra o calor. Talvez vocês já viram a mamãe usando uma 
luva dessa na cozinha ou em algum programa de culinária. Ela serva para pegarmos a panela 
quando está quente, ou para tirar aquele bolo delicioso do forno. A função desta luva é proteger 
nossa mão para não queimar. 
(Mostre a luva de borracha) – E esta luva aqui? Quem já viu uma luva dessa? 
Esta luva usamos para lavar louças, ou lavar o banheiro. 
A função desta luva é proteger nossas mãos dos produtos de limpeza, que algumas vezes podem 
causar alergias nas nossas mãos. 
(Mostre a luva de inverno) – Ah! Essa daqui tenho certeza que todo mundo conhece e até já 
usou né? 
Esta aqui é uma luva de inverno. Para o que ela serve mesmo? 
A função dela é proteger nossa mão contra o frio, deixando ela bem quentinha. 
(Mostre a luva de látex) – Onde vocês já viram luvas como essa luva? 
Estas luvas são usadas por médicos ou enfermeiros.  
A função delas é proteger as mãos das bactérias. 
 
Todas elas são luvas certo? Mas cada uma é usada para algo diferente.  
Daria para lavar louça, com a luva térmica? Ou então usar a luva de borracha para se aquecer do 
frio? 
Não daria certo não é mesmo? 
Assim são os dons... São diferentes um do outro, cada um tem o seu, mas todos são presentes 
muito especiais que Deus nos deu porque Ele nos ama. 
 
Preparados para conhecer o primeiro dom? 
Vamos ver o que tem aqui? (Abra a caixa e tire a imagem no megafone) 
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Um megafone? Mas para que será isso? Vocês sabem para que serve isso? 
Ele serve para falar bem alto. (Imite um megafone) 
O que mais será que tem aqui dentro? (Tire o telefone ou celular) 
 
Profecia é dom, um presente de Deus uma das maneiras que Deus tem para falar com a gente. É 
quando Ele nos manda uma mensagem através dos seus servos, pessoas que são abençoadas 
com o dom de profecia. 
 
A bíblia nos conta que havia um rei chamado Ezequias, que estava muito doente, então Deus 
mandou o profeta Isaias ir até seu castelo e avisá-lo que ele iria morrer. 
O rei Ezequias ficou muito triste e chorou bastante, então começou a orar e pediu ao Senhor que 
se lembrasse de tudo que ele já havia feito de bom.  
Deus ouviu a oração do rei, e mais uma vez enviou seu profeta, mas agora para avisá-lo que ele 
teria mais 15 anos de vida. 
(Ao contar a história, use a coroa para representar o rei e a capa para representar o profeta) 
Isto é uma profecia, quando Deus usa um profeta para falar conosco. 
Este é um dom maravilhoso que o Senhor dá aos seus escolhidos. È um presente. 
 
ORAÇÃO:  

 
Querido Deus, nós te agradecemos pelo seu amor por nossas vidas, por tudo que o Senhor nos 
fez e ainda fará. Derrama sobre nós os dons do seu espirito para que com eles possamos falar do 
seu amor e da sua palavra a todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
II Pedro 1:21 

... porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens (santos) 

falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 

 
ATIVIDADE  

Vamos relembrar a historia, coloque imagens coloridas e outras para os bebes colorir 
relacionadas a historia. 
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LEMBRANCINHA: 

 

Boa aula!  
 
 

 


