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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DUPLA HONRA
AULA 3
Nessa aula vamos falar que no lugar da vergonha, teremos dupla honra.
PARA VOCÊ PROFESSOR
Olá professor, não há mal que dure para sempre. Devemos estar e ser constantemente cheios do
Espírito Santo, pois, a promessa de Isaías 61.7, estará gravada para sempre nos nossos
corações e marcará as ações da nossa nova vida. Para cada dia de vergonha você terá dupla
honra.
O Senhor quer te usar nessa aula, existem crianças tão pequeninas, mas que sofrem essa
vergonha. Peça para Deus te revelar.
Deus quer usar sua história para transformar a história de outros, Ele está te habilitando.
Quantas pessoas passaram pela mesma situação e você poderá testemunhar sobre o que Jesus
fez na sua vida, revista-se com vestes de louvor.
LEIA E MEDITE:
Livro de Isaias.
OBJETIVOS:
 Ensinar que a dupla honra vem de Deus e não de homens.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Crianças em situação de vergonha, vergonha que muitas vezes herdam dos adultos e outras que
satanás coloca na mente delas.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
 Podemos fazer um teatro de fantoche com uma menina e Isaias.
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 Uma tia e um tio vestidos para interpretar.

 Uma caixa que ao abrir vira uma cruz.

MINISTRANDO:
A revelação do tesouro de hoje é gigante, pois vamos falar de dupla honra!
O tesouro deve ser representado pela caixa/ cruz da sugestão.
Olá crianças! Vamos chamar o profeta Isaias para continuar nos ensinando? O que eu sei é que
ele já deixou essa caixa aqui, é diferente daquele baú de tesouro não é?
Será algo diferente? Mais especial? Será que não é para todos?
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Vim contar mais um pouco da revelação do tesouro escondido que está escrito no livro de Isaias
61.7. Quem pode ler para mim? (Na sala dos maiores deixe que eles abram a bíblia e leiam, dos
menores a professora ler).
Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra; em lugar da afronta, exultareis
na vossa herança; por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis alegria
para sempre. Isaías 61:7

Uma tia deve vir vestida de criança e terá um dialogo com Isaias.
- Como é? Eu ouvi direito? No lugar da minha vergonha eu terei outra coisa? É isso que está
escrito ai?
- Isso mesmo! Terá dupla honra, sabe o que é isso? Voce terá uma recompensa de Deus, algo
muito maior do que já viveu ou imaginou, uma restituição.
- será? Pois eu já passei muita vergonha. (conte de forma triste). Na escola já riram do meu
cabelo. (Professor deixe Deus te usar para falar aquilo que é a revelação da realidade das suas
crianças, se consagre e peça a Deus, pois crianças serão restituídas para viver a dupla honra). Já
passei vergonha porque meu pai não pode pagar para eu ir ao passeio. Uma amiga me contou
que tem vergonha porque o pai dela nunca foi à escola e também porque ela é gordinha. Sabe
tem muita coisa, como que no lugar disso tudo eu vou ter dupla honra, dupla alegria?
- Eu vou te explicar. Pois é uma promessa de Deus. Veja aqui nessa caixa, o que será que tem?
A Cruz, que trouxe a ressurreição e dupla honra.
Jesus foi humilhado quando estava na cruz, à roupa dele foi tirada, imagina a vergonha! As
pessoas riram dele, falaram mentiras. E o que aconteceu? Ele ressuscitou. Jesus conquistou por
nós a dupla honra, Ele venceu tudo que era o pecado, a vergonha, para nos trazer alegria para
sempre. Só precisamos ter fé. Porque para cada dia de vergonha Ele te dará dupla honra.
Professor coloque o Louvor do Renascer Praise do álbum 7 Dupla Honra e unja cada criança
profetizando essa dupla honra.

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.
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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. O vai acontecer com as nossas vergonhas?
2. Porque teremos dupla honra?
3. O que é dupla honra?
4. O que a morte de Jesus na cruz nos trouxe?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Temos uma promessa que viveremos dupla honra. Então pela fé vamos honrar ao Senhor, Ele
venceu por nós. A oferta que honra o nosso Deus.
ATIVIDADE
1. A ordem agora é brincar! Ao caminho da dupla honra! Com mãos e pés conectados com
Jesus. Vamos lá.
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Hoje a dupla honra é culinária saborosa!
2. Repare os morangos e permita que as próprias crianças mergulhe no chocolate derretido
ou no chantilly.

LEMBRANCINHA:
A cruz que nos promete viver a dupla honra.

