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AULA 2: MILAGRES  

 

Nesse ano apostólico de Isaías, ao aceitável do Senhor, eu declaro que viverei um ano de 

GRANDES e PODEROSOS MILAGRES!!! 

 

O que era o impossível e que já estava até esquecido para você? O que parece tão difícil de 

acontecer? O que disseram que não tem jeito? 

 

A resposta certa é apenas uma: Deus pode! Não há nada que seja difícil demais para Deus. Ele 

tem milagres para o seu povo!!! E Ele tem um ano de milagres grandes e poderosos. 

 

Prontos para viver essa palavra profética poderosa? Vamos estudar mais então sobre ela! 

 

Deus abençoe! 

Equipe pedagógica! 

 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Nessa aula falaremos sobre MILAGRE. 

De acordo com o dicionário Aurélio, milagre é um acontecimento extraordinário, incomum ou 

formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. 

 

A palavra do ano apostólico diz que Deus tem grandes e poderosos milagres para todas as áreas 

da nossa vida. 

Para que um milagre aconteça, o primeiro passo é CRER. Lá em Marcos 6:5e6 a Bíblia nos 

ensina que em Nazaré Jesus não realizou muitos milagres pela falta de fé do povo. 

 

Então nosso papel é buscar essa fé, crer todos os dias no milagre, nessa palavra poderosa, 

sabendo que o Senhor é o Deus que tudo pode. 

 

Para ilustrar um milagre bíblico, nessa aula vamos abordar o trecho da história em que o sol 

parou para que Josué pudesse vencer uma grande batalha. Deus realizou naquele dia o que para 

os homens seria impossível. 

 

Em todas as áreas, em todas as situações, Deus tem milagres passa nós.  

Professor, seja o primeiro a receber essa palavra poderosa. Você será um canal para que os 

milagres de Deus se manifestem.  Em nome de Jesus.  
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LEIA E MEDITE: 

 
Josué 10:1-15; Mateus 9:23; Isaías 53:4-5 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a reflexão do que é um milagre e de quais são os milagres que ela precisa 
viver 

 Ensinar que Deus pode tudo, não há nada impossível para Ele, então não devemos 
duvidar, mas precisamos ter fé que o milagre vai acontecer. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
O que significa para as crianças viver um ano de milagres? 

Talvez o milagre que a criança gostaria de viver é ter uma família feliz, ver menos briga dentro de 

casa, ter um tempo para se divertir com seus pais, se sentir ouvida e amada... 

 

Muitas crianças estão tão desgastadas com as dificuldades que acabaram se adaptando e se 

acostumando com algo ruim.  Elas não conseguem ver que é possível ser diferente. 

Tem crianças vivendo situações familiares relacionadas a saúde muito difíceis. 

 

Para tudo isso, precisamos mostrar uma luz, que é Jesus. Ele pode transformar qualquer 

impossível , tudo Ele pode. O que os homens não podem fazer, Ele pode.  

Que cada criança saia dessa aula entendendo qual é o milagre que elas precisam, tendo fé que a 

situação vai mudar e que, acima de tudo, que Deus tudo pode! 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

1. Faça um cenário para contar a história de Josué em meio a guerra com os amorreus. 
Prenda o sol em uma faixa azul móvel. Você precisara dessa mobilidade para contar que o 
sol estava andando e parou. 
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2. Caso não tenha feito o painel da oração na aula anterior, faça nessa aula. Receba os 

pedidos de oração que as crianças trouxeram de casa (conforme mensagem enviada para 
os pais).  
 

 
 
MINISTRANDO: 

 
Sabe uma música que eu gosto muito de cantar crianças, é essa aqui: “a resposta é que, eu vivo 
de milagres, dessa vez, vai ser mais um milagre, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai 
ser perfeito, como tudo o que Ele faz...” 
 
Ah que lindo que é esse louvor!!! 
Mas me digam algo.... vocês sabem de verdade o que é um milagre? 
Quem consegue explicar ou dar um exemplo? 
 
(deixe 2 ou 3 contarem) 
 
Muito bem, eu vou contar para vocês uma história e quero que me digam: qual foi o milagre que 
aconteceu. 
 
(pegue o cenário) 
 
Vocês já devem ter ouvido falar de Josué, um homem de muita fé que assumiu a liderança do 
povo de Israel depois que Moisés morreu. 
Deus tinha uma promessa para Josué: que ele levaria o povo a conquistar muitos lugares. Então 
Deus fez dele um grande guerreiro. 
 
Um guerreiro também é alguém estratégico. Então ele pensa e planeja qual melhor caminho para 
vencer uma batalha. E uma das estratégias de Josué foi fazer uma aliança com uma cidade 
poderosa chamada Gibeão. 
 
Mas um dia 5 reis se juntaram para destruir Gibeão. Aquele povo estaria acabado! Então eles 
pediram ajuda para Josué. E Josué foi rapidamente ajudar Gibeão. Ele viajou uma noite toda. 
Então quando chegou, ele já foi logo para a batalha. 
 
Vocês acham que seria fácil ou difícil vencer os 5 reis? 
Difícil é pouco. Estava sendo IMPOSSÍVEL. Eles estavam perdendo, o exercito de Israel e de 
Gibeão era muito menor do que os 5 reinos. 
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Então Josué orou, crendo que Deus tinha uma palavra profética sobre Israel e que eles não 
seriam envergonhados. 
E Deus falou para Josué que Ele faria um milagre. 
 
Então Deus mandou uma chuva de pedras no exército inimigo. 
E Deus disse para Josué fazer algo que só com muita fé seria possível... Josué deveria mandar o 
Sol e a lua pararem. 
 
Oi??? Como assim??? O sol e a luar parar de se mover, significa que o dia seria mais longo no 
mundo inteiro!!! Seria algo que nenhum pessoa poderia fazer... 
  
Mas Josué não teve dúvidas, obedeceu a Deus, ordenou que o SOL e a LUA parassem. E o Sol e 
a Lua pararam. 
Se escurecesse eles certamente perderiam a batalha. Mas Deus permitiu que o dia tivesse mais 
horas para que eles vencessem. E assim aconteceu. 
 
Agora me digam crianças, qual foi o milagre que aconteceu nessa história? 
Alguém tinha capacidade de fazer isso? Tinha algum jeito ou apenas com um milagre mesmo? 
 
O sol ter parado foi um milagre de Deus. 
 
E na nossa vida é assim, tem situações que são muito difíceis e que nós mesmos não temos 
como resolver. Mas Deus pode! 
Deus pode tudo! O que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus. 
 
Então pense agora nas dificuldades que você e sua família estão vivendo e que somente Deus 
pode resolver? Seria uma doença, brigas, dificuldades financeiras? Ou será que você tem um 
sonho mas acha que nunca vai acontecer... Olhem bem para mim que quero dizer algo: Deus 
pode! Ele quer fazer milagres em todas as áreas da sua vida. Creia nessa palavra poderosa e 
vocês vão viver. 
 
Vamos orar por isso. 
 

 
LOUVOR: 

 
Milagres de Jesus - Aline Barros & Cia 3  

Quem fez - 3Palavrinhas - Volume 1 

A resposta – Renascer Praise 

 
ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, eu tomo posse dos milagres que o Senhor tem para a minha vida e para a minha 
família. Eu declaro que viverei milagres em todas as áreas da minha vida. Eu creio que nada é 
impossível para Deus, e eu vou viver um ano de milagres Em nome de Jesus. Amém!” 
 
Ore com as crianças a oração do ano apostólico. 
 

1. Complete também o painel com a continuação da oração do ano apostólico de Isaías:  
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“eu declaro que viverei um ano de grandes e poderosos milagres em todas as áreas 
da minha vida” 

 
 
VERSÍCULO: 

 
“Pode ser impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível” Mateus 19:26 (adaptado) 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1.Qual foi o milagre que Josué viveu? 

2.Sozinho ele conseguiria resolver a dificuldade que ele estava vivendo? 

3. O que ele precisou ter para o milagre acontecer? 

4. Que tipo de milagre Deus faz pelas pessoas? 

5. Quais milagres preciso que Deus faça na minha vida? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Hoje nós vamos entregar a nossa oferta de milagres. 

Vai funcionar assim, cada um vai escrever em um papel algo impossível e que você e a sua 
família precisam (não precisa ser algo material, pode ser alguma situação que vocês não 
conseguem resolver sozinhos). 

Vamos fazer um ato profético colocando a nossa oferta de amor junto com esses pedidos de 
milagres e crendo com toda a nossa fé que Deus pode fazer. 

Assim que todos entregarem as ofertas vamos colocar os pedidos no nosso painel de oração. 

ATIVIDADE  

 

1. Brincadeira do Sol e da Lua 
Essa brincadeira é bem parecida com a brincadeira da estátua, mas com algumas regras 
diferentes. Separe as crianças em duas equipes: Sol e Lua. Oriente-as a estarem atentas à sua 
direção. Elas devem movimentar ao som da música e, quando você disser SOL e LUA, todas as 
crianças devem parar na posição em que estiverem. Se o comando for para o Sol, a turma da Lua 
continua movimentando. Se o comando for para a Lua, a turma do Sol deve continuar 
movimentando. As crianças que errarem devem voltar para seus lugares. 
 
2. Vamos fazer um sol diferente? Leve o sol impresso, palitos de dente, churrasco ou de fosforo. 

Você pode incrementar a atividade com papéis coloridos também (seda ou crepom) 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Queridos pais, 
Hoje aprendemos que Deus tem um ano de grandes e poderosos milagres em todas as áreas da 
nossa vida. 
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Essa será a semana de oração pelos milagres. Então a cada dia você vai orar com o seu filho por 
uma área , e após a oração a criança fará um sol. O sol representa Jesus, o sol da Justiça, Ele irá 
brilhar em nossas vidas. 
 

 
  
 

LEMBRANCINHA: 
 

Um chaveirinho de sol. Incluir uma tag com o versículo do dia. 
Seguem modelo de feltro ou eva: 
 

   
 

Boa aula!  
 
 


