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AULA 04 

CURA DA ANSIEDADE 
 

INTRODUÇÃO 
Nessa campanha falaremos com os babys sobre Cura. Vamos ensinar que Deus é o nosso Pai de amor e 
que Ele pode nos curar de todo sentimento ruim. 
Vamos lá! 
 
PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 
Vamos ensinar aos nossos babys, como Deus pode nos ajudar em todas as coisas. Muitas vezes, para 
uma criança, crescer e se adaptar ao mundo é angustiante, o que causa ansiedade. Eles enfrentam 
situações desde pequenos, quando a mãe ou o pai vão deixa-los na escola, alguns ficam tranquilos e 
enquanto outros ficam desesperados, achando que os pais os abandonaram. E isto acontece até mesmo 
no Kids. Outro exemplo é que dormem na cama dos pais por um certo tempo e não querem ir para sua 
cama, mesmo sendo mais bonita e apropriada para eles. 
Precisamos denunciar toda a ansiedade, pois em casos mais graves, esta ansiedade se desenvolve em 
uma doença. 
Leia o estudo que foi publicado na Superinteressante. 
http://super.abril.com.br/comportamento/como-lidar-com-a-ansiedade-em-crianças/ 
 
 
BASE BIBLÍCA 
Filipenses 4:6-7/ Eclesiastes 3:1 
 
OBJETIVO 

 Que os bebes entendam que não precisam ficar ansiosos, pois tudo acontece no tempo de Deus. 
 
 
VERSICULO 
 
Não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, apenas converse com Deus e Ele nos ouvirá e realizará 
no tempo certo. Filipenses 4:6 (adaptado). 
 
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Material: 
 
 Copo Plástico descartável, pode ser de 180ml; 
 5 gramas de algodão; 
 grãos de feijão; 
 Água 

 
 

Vamos ajuda-los a plantar um feijãozinho no copo: 

Basta umedecer o algodão, colocar dentro do copo e colocar o feijão sobre ele, coloque 2 ou 3 sementes 
no copo, pois nem todas podem germinar.  
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CONTANDO A HISTÓRIA 
 
Olá crianças vocês estão bem? Quem aqui chora quando vai a escola? Quem dorme com a mamãe e 
com o papai? Quem gosta de ganhar brinquedo na hora? Hoje vamos aprender que tudo acontece no 
tempo de Deus e que não precisamos ficar ansiosos achando que não vai acontecer. 
Professor, você pode desenvolver sua aula, ensinando as crianças que no momento em que plantamos 
parece que nada acontece e que está tudo igual, mas que depois de alguns dias eles podem olhar para o 
copinho e ver uma linda planta crescendo. 
Deus age desta forma, nós oramos pedindo a Ele o que queremos, como novos amiguinhos, que nossos 
pais parem de brigar, que o nosso pai ou mãe não tenham vícios, que eles não se separem, entre outros 
pedidos. E a princípio parece que nada aconteceu, mas Deus esta nos ouvindo e Ele conhece nosso 
coração e no tempo certo Ele vai agir. 
No final ore com eles e quebre toda ansiedade, tudo o que tem impedido deles se desenvolverem. 
 
ATIVIDADE COLETIVA 
 
Introduzindo Atividade na História  
Uma criança sem ansiedade e medo, ela é feliz, como a nossa plantinha. 
 
Materiais para Atividade 

1. Pode imprimir abaixo alguns modelos (2 e 3) 

Figura 1, como pode ficar nossa atividade ‘ 
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LEMBRANCINHA 

A própria atividade, só coloque uma etiqueta no copo. 

 

 
 

BOA AULA!! 


