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Aula 5 – Somos curados 

Chegamos ao final dessa campanha e na certeza que houve cura, então vamos festejar porque 
nossas crianças são curadas e mais que vencedoras em todas as coisas. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Você é apostólico (a) e mais que vencedor!Tenha o sentimento de Cristo pelas ovelhas. Você tem 
autoridade de filho para pisar na cabeça do diabo e determinar a cura e a libertação das crianças. 
Ser verdadeiramente apostólico é andar na autoridade, unção de Jesus e fazer obras maiores 
que Ele mesmo determinou que fizéssemos. 
Em nome de Jesus persevere. 
 
Boa aula! 
 

LEIA E MEDITE: 

 Romanos 8. 31 a 39. 
 

OBJETIVOS: 

 

Agradecer a Deus por sermos curados. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

A criança quando instruída realmente coloca a fé em ação e Deus honra para o nome ser 
glorificado.  
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Faça uma roda e ministre usando um troféu, de um lado escreva SOU CURADO e no outro 
escreva SOU MAIS QUE VENCEDOR!  Durante a ministração deixe cada uma das crianças 
segurar e levantar de forma profética que é mais que vencedor. 
Esse troféu foi feito com garrafa pet,mas use sua criatividade e boa aula! 
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MINISTRANDO: 

Olá crianças, hoje vamos encerrar o nosso jejum!  
Como foi essa semana de jejum e oração? 
Muito bem, eu me sinto mais forte, a palavra de Deus diz em Romanos 8. 37 que somos mais que 
vencedores em Cristo Jesus.  
Em Cristo temos a vitória; sem Ele, a derrota. E não importa o que acontecer se ficarmos firmes 
em Jesus seremos vitoriosos. Esse texto de Romanos nos faz lembrar que a tribulação, a 
angustia, o medo, o desanimo, a dor, a enfermidade, nenhuma dessas coisas podem nos 
derrotar, pois estamos com o Senhor e se Deus é por nós quem será contra nós? Nada disso nos 
derrota. 
“Mas em todas estas coisas Somos Mais que vencedores”. Por meio daquele que nos amou; 
Vamos repetir? “Mas em todas estas coisas Somos Mais que vencedores”. Por meio daquele que 
nos amou.  
Que coisas são estas sobre as quais somos mais do que vencedores? (repita os temas do jejum 
que esta no cartãozinho das crianças) Peça para repetirem, sou mais que vencedor porque sou 
curado da amargura, do desanimo, do medo..... Termine de falar e peça para as crianças 
rasgarem, como um ato profético, as que não tiverem deixe escrito em um papel para rasgarem 
também. 
Essa cura é possível porque Jesus nos ama, Ele se alegra quando temos fé e cremos que Ele 
tudo fará.  
Quero te convidar para fazer essa oração de joelhos, vamos encerrar o nosso jejum, 
agradecendo a Deus por tudo e  depois vamos festejar, pois somos curados! 
 

ORAÇÃO: 

Jesus hoje eu vim aqui para te agradecer, pois em todas as coisas eu sou mais que vencedor, 
sou curado, sou alegre, não tenho medo, eu sou lindo, meu corpo também, eu tenho a mente de 
Cristo e não tenho pensamentos de derrota. Agradeço-te Jesus, amem. 
 

VERSÍCULO: 
 

“Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos 
amou”. (Romanos 8:37) 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1) Por que somos mais que vencedores? 

2) Voce foi curado do que? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
A oferta é uma forma de louvar ao Senhor, pois ele merece toda honra, glória e louvor. 
Você tem motivos para agradecer a Deus? Vamos entregar o nosso melhor. 
 

ATIVIDADE  

 
Tenha um tempo maior para festejar, ter comunhão e acolher as crianças. 
O kids deverá ficar arrumado realmente para uma grande festa. A final temos motivos para 
festejar. 
Vamos lá! 
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LEMBRANCINHA 

 

 

 
 
 
 


