Janeiro – Tesouros Escondidos
O ano aceitável do Senhor

INTRODUÇÃO
Ano apostólico de Isaías, ano aceitável do Senhor, ano em que daremos voos mais altos,
receberemos o óleo da alegria, viveremos dupla honra em nome de Jesus.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Isaías foi um profeta de Judá, exerceu seu chamado durante o reinado do de cinco reis. O Senhor
o chamou para uma experiência inédita, seus lábios foram purificados para a liberação do
ministério profético.
Profeta no grego significa “quem fala por, ou em lugar de outro. Nesse sentido devemos pensar
que os as falam por Deus, o portador da palavra divida, assim era Isaías. Isaías viu muito além da
condução humana, contemplou a glória de Deus e foi firme em todo o seu ministério.
Isaías significa “O Senhor é a salvação”
Nossas aulas:

Aula

Tema Da Aula

História Bíblica

Referência

Dia 05

Ano Apostólico de Isaías

Tesouros Escondidos

Isaías 61 / 45.3 / 11.2

Dia 12

As boas novas da salvação

Óleo da alegria

Isaías 61

Dia 19

Ano aceitável do Senhor

Dupla Honra

Isaías 61

Dia 26 O poder de Jesus Cristo nos renova Voarei com asas de águia

Equipe pedagógica!

Isaías 40.31
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ÓLEO DA ALEGRIA
AULA 2
Nessa aula vamos falar das boas novas da Salvação, o óleo da alegria.
LEIA E MEDITE:
Livro de Isaias.
OBJETIVOS:
 Que a criança entenda a alegria da salvação.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Tristes por não ter um bem material, mais triste por não ter a presença do pai ou da mãe, por se
achar diferente das outras crianças...
Que nessa aula ela entenda que a salvação do Senhor nos trás essa alegria e supre tudo.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
 Um tio deve estar vestido de pirata, uma imagem ou um fantoche.

 O outro vestido de profeta Isaías ou um fantoche.
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 Caixa de Isaias

 Caixa do pirata

MINISTRANDO:
Olá crianças, na aula passada tivemos aqui um pirata (pode só mostrar a imagem do
pirata, ou pirata pode passar na sala e relembrar) que estava cansado de procurar um tesouro e
quando encontrou ficou muito triste, mas ele teve a oportunidade de conhecer Isaias, lembram?
O profeta que apresentou para ele os tesouros que temos escondidos para nós. Quem
lembra?
Pegue as duas caixas de tesouro em uma deve ter a imagem da criança chorando, tudo
que a faz chorar (permita que as crianças contem o que as fazem chorar ou o que as deixam
tristes).
Na outra caixa tire a bíblia, lembrando que a revelação do tesouro está escrito nela.
Retire a lâmpada e profetize que o Senhor dará sabedoria para as crianças para
entenderem que a alegria do Senhor é a nossa força, profetize que as serão um diferencial por
esse tesouro que é a sabedoria.
Agora o foco será no óleo da alegria.
Pode ser o tio novamente vestido de Isaías para contar, ou uma imagem, um fantoche.
O ministério do profeta Isaías foi aproximadamente 740 a 700 a.C, vejam só, esse tesouro
foi profetizado por ele muito antes de Jesus nascer e ele estava se referindo a Jesus. Jesus
Cristo que de fato leu muitos anos mais tarde, em uma sinagoga, o que Isaias escreveu.
Realmente Isaias era um grande profeta de Deus.
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Estas são algumas das coisas ele profetizou em Isaias 61.3 e que Jesus veio cumprir. O
seu coração foi ferido, magoado por alguma coisa? Jesus pode curar. Ele quer trocar toda
angustia por louvor e alegria, o óleo da alegria, através da salvação que Jesus conquistou na
cruz.
Lembram qual é esse tesouro? Retire o óleo. Sim, o óleo da alegria, a unção do Jesus nos
faz alegres por ter nos salvado de todo o pecado. Cada vez que você se sentir triste lembre-se:
Eu tenho o óleo da alegria em mim, eu tenho a alegria da salvação.
Repita comigo: Eu tenho o óleo da alegria em mim, eu tenho a alegria da salvação.

ORAÇÃO:
��Oração Ano Apostólico de Isaías��
Neste Ano Apostólico de Isaías, ano aceitável do Senhor, eu declaro que viverei um ano de
grandes e poderosos milagres em todas as áreas da minha vida. Atenderei ao chamado do
Senhor e me entregarei a Sua vontade.
A Glória do Senhor invadirá a minha vida e serei renovado, dia após dia, no meu espírito.
Alargarei as estacas da minha tenda, porque terei uma poderosa prosperidade e abundância.
Transbordarei para direita e para a esquerda. No lugar da minha vergonha, terei dupla honra e
este ano, possuirei o dobro. Todos os caminhos serão aplainados e o deserto vai jorrar fontes de
águas e irá reverdecer. Encontrarei os tesouros escondidos. Todas as portas de ferro e trancas
serão quebradas e as portas se abrirão para mim.
Voarei com asas como águia para as alturas e atingirei patamares da minha vida financeira,
familiar, espiritual que nunca vivi. A Palavra que sai da boca de Deus me fará prosperar em tudo
que eu fizer.
Ano de Isaías, ano aceitável do Senhor, ano de dupla honra, ano de portas abertas, ano de
crescimento, ano de avivamento espiritual. Eu viverei com a minha família, o melhor ano da
minha vida, em nome de Jesus, amém!

VERSÍCULO:
Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o
Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
Isaías 45:3
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1. Quem era Isaias?
2. Quem leu o livro de Isaias na sinagoga?
3. Que tesouro voce tem que te traz alegria?
4. O que a morte de Jesus na cruz nos trouxe?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
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Temos o privilegio de termos esse óleo da alegria, a alegria da salvação nos faz ofertar por
sermos gratos a Jesus.
Vamos entregar o nosso melhor.
ATIVIDADE
Lembrando que estamos no período de férias, então nossas atividades o mês todo será de muitas
brincadeiras.
Toda brincadeira os participantes deverão falar primeiro algo relacionado à aula para participar.
Ex. Porque temos o óleo da alegria?....
1. Deixe o painel com os balões montados, e dentro deixe perguntas relacionadas à
aula ou prêmios. Você ganhou um bis, ou uma bala.... As crianças devem estourar
arremessando um palito de churrasco.

2. Faça dois grupos, enumero os copos com uma pontuação. Exemplo, 10, 20, 30....
Onde a bola cair os grupos vão somando os pontos até todos jogarem.
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LEMBRANCINHA:
Se você encontrar tubetes em formato de lâmpada, coloque o óleo dentro.
A outra opção é fazer a lâmpada de e.v.a e entregar um óleo da unção.

