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AULA 1- O caminho da cura 

Iniciamos nossa Campanha de Dezembro  

 

A ideia da campanha é falarmos sobre Jesus, que é o Caminho, a Verdade e Vida. 

Ressaltaremos que não há caminho melhor a seguir, pois seguindo a Jesus temos tudo o que 

precisamos. Ele é o único que nos leva até Deus. O único caminho para a salvação. 

Será uma oportunidade da criança entender o quanto é importante seguirmos o caminho de Deus 

e conhecer um pouco mais da importância de Jesus ter vindo ao mundo: para salvar o perdido e 

nos orientar, guiando os nossos passos. 

 

Dezembro é o mês que muitos comemoram o Natal mas sem entender o real propósito dessa 

data. Nós como conhecedores o propósito da vinda de Cristo e levaremos essa mensagem para 

as crianças, fazendo com que enxerguem a vinda de Jesus com a importância que é devida. 

 

Que o Senhor te abençoe muito e te use nessa aula. Boa aula! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
A Palavra que está em Mateus sobre a cura do criado do centurião nos ensina o que é ter fé 
realmente. O criado foi curado apenas com uma Palavra, a fé daquele centurião impressionou até 
Jesus, e Ele mesmo disse que não tinha encontrado ninguém com uma fé como a daquele 
homem.  
 
Precisamos ser assim: ter uma fé inabalável independente de qual for a situação, confiar no 
Senhor Jesus e entender que Ele é poderoso para curar.  
Podemos clamar e orar e pedir em Seu nome para que cure os enfermos. 
 
Se consagre de maneira especial para essa aula e ensine as crianças a terem essa intimidade e 
confiança no Senhor! 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 8.5-13 
 

OBJETIVOS 

 
● Levar a criança a entender que a nossa fé em Jesus faz com que possamos viver milagres 
como o que o centurião viveu. Que o centurião era uma autoridade na época, mas precisou de 
Jesus. 
● Saber que Jesus tem poder para curar independente de onde a pessoa que está doente se 
encontra. Ele tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. 
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças estão enfermas ou presenciam situações de enfermidade na família. 
Algumas não possuem enfermidade física, mas estão com a alma doente, cheia de traumas e 
mágoas. 
 
Ore profetizando a cura sobre cada criança. Unja a vida delas e ensine elas a declarar a cura 
sobre as enfermidades que possam estar assolando as suas vidas e as suas famílias. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
● Para esta aula sugerimos fazer um capacete de papel com as crianças! 
● Você só vai precisar de folha sulfite 

 
https://goo.gl/images/hszFZV 
 

MINISTRANDO: 

 
(Comece a aula fazendo o capacete de papel com as crianças depois que todos estiverem feito 
podem usar seus capacetes) 
 
Quem aqui conhece alguém que está muito doente? (Deixe as crianças responderem) 
Hoje vou contar um grande segredo pra vocês: vocês sabiam que podemos orar pelas pessoas 
que estão doentes e Jesus curar essa pessoa mesmo que ela esteja longe?  Isso mesmo! Você 
pode orar e pedir que Jesus cure a pessoa que você conhece e que de repente está doente e 
mora em outro país bem longe mesmo daqui. 
 
Na Bíblia conta a história de um homem que tinha um exército com muitos soldados. Ele também 
tinha muitos empregados... Um dia um dos empregados dele ficou muito doente que não 
conseguia nem levantar da cama.  
 
Imaginem só que horrível deve ser vc sentir tanta dor que não consegue nem ficar de pé! Esse 
patrão ficou muito triste quando viu seu empregado assim. Então ele resolveu falar com Jesus. 
Ele sabia que Jesus era poderoso para curar seu empregado e pediu que chamassem Jesus. 
Mas quando Jesus estava chegando bem pertinho da sua casa  ele correu até Jesus e falou 
assim: Senhor Jesus não precisa entrar na minha casa, eu tenho feito muitas coisas erradas e o 
Senhor é bom demais. Fale somente uma palavra e eu tenho certeza que meu empregado ficará 
bom, porque eu confio no Senhor! 
 
Gente, sabe o que aconteceu? 
Jesus ficou muito feliz com o que aquele homem disse. Mas ele não tinha feito coisas erradas? 
Tinha sim. Mas ele confiava em Jesus e sabia que ele era poderoso para curar e perdoar os seus 
pecados. 
 
Jesus disse que aquele homem tinha muita fé e que nunca tinha visto alguém com uma fé assim. 

https://goo.gl/images/hszFZV
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E na mesma hora o empregado daquele homem foi completamente curado!!! Aquele patrão sabia 
que a Palavra de Jesus tinha muito poder. E teve mesmo! Mas vocês sabiam que a nossa palavra 
também tem poder? Se nós orarmos e pedirmos a Deus em nome de Jesus para que os 
enfermos sejam curados, vai acontecer. Isso mesmo! cada um de vocês pode orar pelas pessoas 
que estão doentes, aquelas que estão pertinho ou até mesmo quem mora muito longe pois o 
poder de Jesus é tremendo e Ele alcança as pessoas através da nossa fé também. 
 
Assim como aquele patrão acreditou que deu empregado seria curado você pode acreditar que 
todos por quem você orar também serão. 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus eu confio em ti, sei que o Senhor é  poderoso para curar e por isso eu te peço hoje 
cura todos aqueles que estão doentes, aqueles  que estão perto e os que estão  longe eu tenho 
fé assim como aquele  patrão teve em nome de Jesus , amém!” 
 

VERSÍCULO 

 
 “assim será a palavra que sair da minha boca não voltará  vazia para mim…” Isaias 55:11 
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. O que aconteceu com o empregado? 

2. E o que o patrão fez quando descobriu que seu empregado estava doente? 

3. Como foi que o empregado foi curado? 
4. Nós também podemos orar pelos enfermos? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Aquele centurião confiava em Jesus e tinha certeza que se ele procurasse Jesus seu empregado 
seria salvo. Hoje vamos entregar nossas ofertas também confiando em Jesus, pelas pessoas que 
estão doentes e nós temos a certeza assim como aquele patrão de que Jesus é poderoso para 
curar cada uma delas. 
 

ATIVIDADE  

 
Vamos fazer uma brincadeira com as crianças. O antigo mestre mandou. Mas dessa vez será 
Jesus mandou. 
Todas as crianças devem ficar de pé. 
Você fala por exemplo: - Jesus mandou por a mão na cabeça! e todos devem colocar a mão na 
cabeça quem errar vai saindo da brincadeira e sentando. 
Depois fala Jesus mandou pular de um pé só! 
-Jesus mandou bater palmas! 
- Jesus mandou dar uma risadinha! 
-Jesus mandou agachar! 
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E você vai pedindo para as crianças em cada frase fazer um movimento. As crianças que forem 
errando vão sentando. 
Ganha a criança que ficar até o final.  
Você pode premiar as crianças depois com balas ou alguma guloseima e dizer que o prêmio é pra 
todos que participaram porque Jesus ama a todos igual! 
 
 

LEMBRANCINHA: 

 
Lembrancinha. 
Potes com óleo da unção!  
 

  


