
 
 

 

DEZEMBRO – JESUS NA MINHA CASA 

AULA 4: Visita que cura 
 
Ah a visita de Jesus sempre traz algo especial. 
E nessa aula aprenderemos que a casa que Jesus entra é curada e milagres acontecem! 
Deixe Jesus entrar em sua casa também e curar o seu corpo e a sua mente. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Nesta aula vamos falar da visita que Jesus fez a casa de Jairo. Ele não foi fazer uma visita qualquer, Ele nem 
conhecia essa família... Mas Jairo procurou por Jesus naquela multidão pois tinha certeza que somente Ele poderia 
levar a cura para sua filha.  
 
Jairo pediu que Jesus fosse a casa, mas durante o caminho Jesus parou pois uma mulher que há 12 anos tinha um 
fluxo de sangue o tocou, também por sua fé, e foi curada. Então no momento em que Jesus conversava com essa 
mulher, vieram amigos de Jairo dizendo que sua filha já estava morta e que ele não deveria mais incomodar a Jesus. 
Mas Jesus disse: “crê somente”. Ao chegar na casa Jesus pegou na mão da menina e disse levanta-te! A menina 
levantou imediatamente. 
 
Essa visita levou cura e ressurreição a casa de Jairo. Mas isso só aconteceu devido a fé que Jairo teve em Jesus e 
no Seu poder. 
 
Você professor é aquele que vai ensinar as crianças o que é fé, e como exercê-la. A ter a fé que Jairo teve, que 
mesmo diante de uma situação de morte, onde poderia se desesperar, escolheu confiar em Deus e acreditar que 
Jesus era o Seu Redentor e o único capaz de curar sua filha. 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Marcos 5.21-43 
 

OBJETIVOS: 
 
Mostrar a criança que independente da situação, Jesus é poderoso para curar e mudar o final da história. Precisamos 
de Jesus sempre para resolver nossos problemas, sejam eles grandes ou pequenos. 

 o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
As crianças nesse tempo de pandemia vivenciaram diversas situações onde familiares, amigos ou até mesmo 
conhecidos ficaram doentes. O medo e a insegurança encontraram lugar para morar em muitas casas e a mente de 
muitos ficou doente. 
 
Algumas crianças presenciaram situações onde a enfermidade pode até ter gerado perdas e a esperança pode ter 
sido abalada. 
 
Mas essa aula virá como um renovo de esperança para essas crianças. Assim como Jesus visitou a casa dessa 
menina da Bíblia, a filha de Jairo, e houve cura e restauração, que cada criança receba essa visita e tenha sua fé e 
esperança restauradas. E que a cura do Senhor alcance as famílias, em nome de Jesus. 
 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
SUGESTÃO CAMPANHA 

Peça para as crianças contarem como foi a experiência do boneco Jesus em suas casas. Faça o fechamento da 

dinâmica dizem que Jesus deseja todos os dias visitar as nossas casas. Ele sempre estará conosco, basta orarmos e 

lembraremos que Ele está presente. Essa campanha nos fez lembrar que Ele estará para sempre conosco, nunca 

nos deixará sozinhos. E tudo aquilo que precisarmos Ele estará sempre pronto a nos ajudar, ensinar e nos dar vitória. 
 

SUGESTÃO AULA 
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Levar band-aid, esparadrapos, faixas. 
Duas bexigas uma preta e uma branca. 
 
A bexiga preta deve estar cheia de curativos. E colocada em um cantinho na sala para na hora da história podermos 
usar. A Bexiga branca também já deve estar cheia antes da aula começar na parede. 
 
Peça para as crianças procurarem na sala algo que elas achem que precisa de cuidado. A bexiga preta deve estar 
com os curativos em algum cantinho da sala. 
 
Quando as crianças acharem a bexiga peça que elas removam os curativos para tratar ( diga assim: vamos imaginar 
que essa bexiga é um amiguinho muito especial, temos que cuidar desses ferimentos.) Com a quantidade de band-
aid e esparadrapos com certeza a bexiga vai estourar. Acalme as crianças. E diga: Olha só o que Jesus faz. Nosso 
amiguinho estava muito dodói mas agora está assim. Sem machucado nenhum. Mostre a bexiga branca. 
 
Depois disso separe as crianças em dois times e faça uma brincadeira  
Eles terão que jogar a bexiga branca de um time pro outro como se fosse vôlei mas a bexiga não pode cair. O amigo 
que deixar a bexiga cair passa pro outro time. 
No final todos ganham a lembrancinha como prêmio. 
 
 

MINISTRANDO: 
 
Hoje vou contar a história de uma visita muito especial que Jesus fez na casa de uma menina que tinha mais ou 
menos a idade de vocês. 
 
Mas antes de contar pra vocês sobre essa visita quero fazer uma pergunta: quem aqui acredita em milagres? Quem 
já viu ou ouviu falar de um milagre? (Deixe q todos respondam) 
É tão bom ver como Jesus pode mudar a vida das pessoas não é mesmo? 
 
Lembra que falei que Ele fez uma visita muito especial para uma menina? 
 
Foi assim que aconteceu....Um dia Jesus estava caminhando no meio de uma multidão e de repente veio um homem 
chamado Jairo pedindo para que Ele fosse até sua casa porque sua filha estava muito doente.  
 
Mas durante o caminho uma mulher que estava doente há 12 anos tocou em Jesus para ser curada. Foi um 
momento muito especial pois Ele sentiu que havia saído poder dele. Então a mulher se apresentou e contou sua 
história e Jesus disse que por causa da fé dela ela agora estava completamente curada.  
 
Jairo continuou confiante que Jesus curaria sua filha também, mas, naquele instante, chegaram alguns de seus 
amigos com uma notícia muito triste. Falaram assim: “Jairo não incomode mais Jesus, sua filha está morta! “ 
 
Imaginem só!!! Que notícia horrível! Os amigos de Jairo disseram que ela tinha morrido! Mas sabe o que Jairo fez? 
Ele resolveu confiar em Jesus. Jesus disse para Ele “Creia somente”.  E Jairo teve fé! 
 
Jesus foi até a casa de Jairo entrou no quarto onde a menina estava e então disse para ela levantar! E sabe o que 
aconteceu? Ela levantou da cama completamente curada!!!!! Naquela visita Jesus levou a cura para a menina.  
 
Como é bom confiar em Jesus não é mesmo? 
 
Sabe, o problema de Jairo era bem grande, não é mesmo? Sua filha estava muito doente e, com certeza, ele já tinha 
levado ela ao médico mas não tinha conseguido a ajuda que precisava. E Jesus mudou o final dessa história que 
poderia ter sido bem triste se ela tivesse morrido....Jesus trouxe a cura dela e também fez com que essa família 
tivesse mais fé ainda, não é mesmo? 
 
Todas as vezes que vemos ou ouvimos falar de algum milagre isso aumenta nossa fé.  
Não esqueçam disso: Jesus é poderoso para nos ajudar seja qual for o problema, pode ser um probleminha como 
tirar uma nota boa na prova, ou um problemão como o da filha de Jairo. Ele tem poder para nos ajudar, nos curar e 
fazer a nossa vida muito melhor!!!!! 
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LOUVOR: 
 

“Churuá” – 3 Palavrinhas 

“Milagres de Jesus” – Aline Barros & Cia 3 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, eu quero ter fé como Jairo teve. E confiar em Ti em todos os momentos. Em nome de Jesus. 
Amem.”  
(nesse momento ore com as crianças por aqueles familiares que estão doentes) 

 
VERSÍCULO: 
 
“Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte.” Salmos 107:20 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Quem convidou Jesus para ir a sua casa? Por quê? 
- O que aconteceu no caminho? 
- Quem é Poderoso para nos ajudar em qualquer situação? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Jairo entregou sua confiança ao Senhor. Ele confiou que Jesus curaria sua filha. Teve fé e por isso viveu aquele 
milagre! A nossa oferta precisa ser assim também precisamos confiar no Senhor de todo nosso coração e crer que o 
Senhor Jesus pode nos ajudar em qualquer situação. 

 
PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Essa semana as crianças aprenderam que a visita de Jesus cura. 
Tire um tempo com seu filho essa semana para refletirem sobre os medos, inseguranças e preocupações que vocês 
tem. Pensem também em pessoas que fisicamente estão doentes. 
 
Orem juntos em concordância, pois Jesus vai visitar a sua casa, levando cura do corpo e da mente e vocês serão 
renovados na fé e na esperança no Senhor. 
 
Deus abençoe! 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 

Cone com confeitos de chocolate 

  

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_107_20/
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ATIVIDADE  
 

 
 


