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AULA 5: A Nova Jerusalém 
 
Chegamos ao final da campanha das profecias de Isaías! 
Quantos aprendizados tivemos nesses 2 meses de campanha, não é mesmo? 
Aprendemos sobre as profecias do Messias, sobre a profecia de cura do rei Ezequias, sobre o Ramo Novo, as Boas 
Novas e a Queda da Babilônia. Uau! Quantas revelações poderosas esse profeta recebeu! 
E nesse encerramento de campanha, falaremos sobre a profecia da Nova Jerusalém. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
A Nova Jerusalém mencionada no livro de Isaías pode ser interpretada de 2 formas: 

• Aquilo que Deus tem para o seu povo viver ainda nesse tempo. O novo tempo, o cumprimento das 
promessas, dos sonhos.  

• Os novos céus e nova terra, a eternidade. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem chegou aos 
coração do homem. A nova Jerusalém é o lugar que Deus preparou para receber os seus filhos.  

 
Essa palavra nos faz refletir que Deus tem o melhor para o Seu Povo. O Melhor de Deus ainda está por vir. 
A nossa recompensa é a eternidade, a nossa Jerusalém! 
E Deus é tão bondoso e misericordioso, que ainda nesse tempo deseja que vivamos o melhor Dele. 
 
Querido ministro, o melhor de Deus está por vir na sua vida! Tome posse dessa palavra. 
Todas as áreas da sua vida que possam estar assoladas, com guerras intermináveis aos seus olhos, Deus tem uma 
reversão. Se apegue na palavra do Senhor, creia e viva o Novo de Deus. 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Isaías 2:1-5;  Isaías 29:17-24; Isaías 54:11-17 ; Isaías 65:16-25 
 

OBJETIVOS: 
 

• Levar a criança a entender que Deus tem sempre o melhor para o Seu povo; 

• Ensinar que nos dias difíceis devemos nos encher da esperança e da convicção que Deus tem promessas 
para nós e que sempre haverá um tempo novo reservado para o que buscam ao Senhor; 

• Nessa aula vamos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, por podermos sonhar, entregar a Ele os 
nossos anseios, sabendo que Ele cuida de nós, e tem preparado a nossa Nova Jerusalém tanto para esse 
tempo quanto para a eternidade. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
O quanto sonhar é possível em tempos de guerra e assolação? 
Muitas crianças tem deixado de sonhar... outras até sonham, mas as dificuldades colocam esse sonho em um 
patamar de impossível. 
O sonho é algo maravilhoso que Deus entregou para nós. Que nessa aula as crianças sejam estimuladas a sonhar, a 
buscar o melhor de Deus, sabendo que as dificuldades são passageiras. Mas a promessa do Senhor é eterna. Deus 
não muda e a palavra Dele não volta atrás. 
Que possamos nos apegar a cada dia na palavra do Senhor e buscar a vontade Dele para as nossas vidas. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Leve uma caixa com vários pontos de interrogação. 
 
A cada semana você revelará um item que está dentro da caixa. Esse item fará 
parte da revelação que o Profeta Isaías recebeu do Senhor. 
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Coloque dentro da caixa um caminhão de brinquedo 

escrito MUDANÇAS. 

Você pode utilizar também uma ilustração, caso não 

tenha o objeto. 

 

 

 

SUGESTÃO PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA: 

Prepare uma linda festa de Encerramento dessa campanha. 

Faça um painel da Nova Jerusalém. Nesse painel escreva: PAZ, ALEGRIA, PROSPERIDADE, SAÚDE, MILAGRES, 

HONRA, VIDA ABUNDANTE, SONHOS. Encha esse painel de bexigas e torne ele um lugar atrativo na sala. 

Você pode até fazer uma mesa de doces e deixar bem pertinho do painel. 

 

ALEGRIA 

PAZ 

HONRA 

SAÚDE 

MILAGRE

S 
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Para chegar no painel (que representará a nova Jerusalém), a criança percorrerá um circuito dentro de um caminhão 

feito de papelão. Será um caminhão de mudanças! Essa brincadeira será um ato profético, representando a saída do 

lugar de dificuldade, para o novo tempo de Deus. 

 

 

MINISTRANDO: 
 
Chegamos ao final da nossa campanha das Profecias de Isaías! 
E vamos comemorar muito, pois aprendemos tantas coisas importantes, não é mesmo crianças? 
 
E nessa aula de encerramento da campanha aprenderemos sobre uma profecia muito especial. Vamos ver na nossa 
caixa das profecias!!! 
 
Um caminhão de mudança! Será que alguém vai mudar de casa nessa história de hoje? 
Essa mudança crianças não é de uma casa para outra não... é uma mudança RADICAL! 
Porque essa é a profecia da NOVA JERUSALÉM! 
 
Ah, Jerusalém sofreu tanto... o povo foi perseguido, envergonhado, passou por tantas guerras... eles não tinham 
sossego... Foram levados presos em vários cativeiros... Parecia que as dificuldades não tinham fim. 
E quando uma pessoa passa por dificuldades por muito tempo acontece algo: essa pessoa pára de sonhar. Ela perde 
a esperança, fica desanimada e acha que nada de bom vai acontecer. 
 
Mas a profecia veio como um combustível para o povo, porque Deus falou para o profeta que estabeleceria uma 
Nova Jerusalém, sem guerras, sem vergonha, sem humilhação. Em tudo eles seriam restituídos e eles seriam muito 
felizes. Deus estava anunciando uma grande mudança!!! 
 
E crianças, essa palavra também é para nós. Porque as vezes nos sentimos cansados das dificuldades, e até 
paramos de sonhar com coisas boas... mas Deus quer que a gente viva uma mudança. A mudança para o Novo 
tempo. O melhor de Deus está por vir! 
 
Precisamos nos encher de esperança no Senhor, e de Fé! Esses são os combustíveis para nosso caminhão de 
mudança andar e aí conseguiremos chegar na nossa nova Jerusalém. 
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Me digam, o que tem na sua Nova Jerusalém? 
Será que tem cura, milagres, tem uma festa, tem brincadeiras com os amigos, tem muitos abraços e beijinhos, tem 
salvação, tem paz, muita felicidade? 
 
Deus tem essa nova Jerusalém para você! A nova Jerusalém representa os seus sonhos!!! Só tem um caminho para 
você chegar lá, o caminho é a fé e a esperança no Senhor Jesus. Então busque a presença Dele todos os dias, o 
melhor Dele vai acontecer. 
 
E esse melhor de Deus vai acontecer aqui, e na eternidade também. Porque tem outra Jerusalém esperando a gente. 
Uma Jerusalém espiritual, onde moraremos para sempre com Jesus. E lá seremos todos felizes. 
 
Que profecia incrível essa, não é mesmo crianças? 
 
Então vamos encher o nosso coração com essa profecia e celebrar porque Deus nos ama tanto e quer sempre o 
melhor para nós. 
 
 

LOUVOR: 
 

“Estou alegre” – 3 Palavrinhas 

“Abra um sorriso” – Aline Barros & Cia 3 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor, eu creio que o melhor do Senhor está por vir. Eu quero deixar para traz toda tristeza e desânimo. Eu me 
encho de esperança e fé, crendo no seu amor e no seu cuidado. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de 
Jesus. Amém!” 

 
VERSÍCULO: 
 
“Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar; pois vou encher de alegria a cidade de 
Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo”. Isaías 65:18 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- O que Jerusalém tinha vivido de dificuldade e qual era a promessa do Senhor? 
- Quando uma pessoa está desanimada e não consegue mais sonhar, o que ela deve fazer? 
- Qual combustível devo usar para vencer as dificuldades e ir em direção a minha Nova Jerusalém? 
- Além das promessas que Deus tem para nós aqui, onde haverá uma Nova Jerusalém nos esperando? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
É tão bom sonhar, e desejar coisas boas para nós e para a nossa família, não é verdade? 
Essa palavra nos inspira a continuar sonhando e buscando o melhor de Deus para nós. 
Mas nesse momento quero levá-los a uma reflexão: você tem sonhos para Deus? O que você gostaria de conquistar 
para a casa de Deus? Que sonho faz parte da obra de Deus? O que você gostaria de fazer um dia para Deus? 
Que nesse momento possamos entregar ao Senhor os nossos sonhos, e buscar ter mais e mais sonhos para a obra 
do Senhor nessa terra. Vamos orar e consagrar as nossas ofertas. 
 

ATIVIDADE  
 
Somos escolhidos para viver promessas superiores, para viver o que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. 
Vamos fazer um mobile para decorar o quarto que diz que somos escolhidos para viver o melhor de Deus. 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Hoje tivemos o encerramento da campanha das Profecias de Isaías. 
Nessa aula aprendemos sobre a Nova Jerusalém e a mudança que o Senhor tem para nós, pois o melhor de Deus 
ainda está por vir. 
Leia com o seu filhos essa semana Isaías 65:16-25 e conversem sobre o que Deus tem para o seu povo. 
Independente da situação que vocês estejam passando, deixo 2 dicas: 

• Firmem-se na ESPERANÇA, pois o Senhor não muda, e a palavra Dele permanece para sempre 

• Encha o seu coração de FÉ, esse é o combustível para você vencer e viver a sua Nova Jerusalém. 
 

Deus abençoe! 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Um lápis da nossa nova Jerusalém. Que tal escrever os seus sonhos com ele? 
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