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Campanha: Tempo de Cura
Aula 03 – Cura das Enfermidades
Hoje vamos receber a cura no nosso corpo
Para você professor (a)
Neste ano temos a cura não somente na nossa alma, mas também em nosso corpo.
Em Isaías 53, Deus fala de forma tremenda ao profeta sobre esta cura das
enfermidades.
Jesus quando esteve em sua forma carnal aqui na terra, trouxe muitas curas, pessoas
que há anos haviam perdido a esperança de voltar a andar, a falar, a enxergar, que
viviam isoladas da sociedade (em uma UTI) por causa de sua doença incurável.
E nestes tempos temos visto inúmeras enfermidades surgindo, cada vez mais ceifando
vidas, impossibilitando às vezes o futuro de uma nação, e as enfermidades tem
paralisado não só adultos, mas muitas crianças.
Cada vez mais os hospitais estão lotados, médicos que não tem explicações para
algumas doenças, pais desesperados para buscar a cura de seus filhos.
Nós como anunciadores de boas novas temos que ensinar as crianças o poder da fé e
da busca em oração, onde Deus manifesta a sua cura de forma surpreendente.
Base Bíblica
II Cron 32.24, Isaias 38; Isaias 53.4-5;

Objetivo



Ensinar a criança a buscar a cura para sua vida e família
Que Jesus tem a cura das nossas enfermidades

Situação da Criança
Geração enferma, com doenças crônicas como, bronquite, asmas, sinusite, rinite,
crianças com diabetes e até mesmo obesas, entre outras doenças.
Vamos ensinar nossas crianças que Jesus levou sobre si todas as nossas
enfermidades, que elas não sejam conformadas com as doenças desse século.
Sugestão para o desenvolvimento da Aula
1. Na aula passada ensinamos as crianças sobre o cantinho da oração, hoje vamos
ensina-las a buscar a Deus por cura de suas enfermidades, dos seus familiares e
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amigos. Não se esqueça de falar com as crianças sobre seus pedidos e fazer um
momento de oração.
Você é exemplo às crianças vão te imitar.

2. Bonecos para contar a história e um relógio de sol.

3. Você também pode usar uma coroa para representar o rei e um manto para
representar Isaias.
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Contando a História
Quem aqui já ficou doente? Deixe que as crianças contem suas experienciais. E quem
tem algum familiar que está doente? Vocês sabiam que Ezequias também ficou muito
doente? Vamos ver o que aconteceu.
Ezequias era um bom rei, sempre fazia tudo que agradava a Deus. Mas certo dia, ele
ficou muito doente, era uma doença que nenhum médico conseguia ajudar.
Ele estava internado em seu quarto, muito mal, e ele recebeu uma visita, de alguém
especial naquele dia, o profeta Isaias. Isaias não estava lá para dar boas noticias sobre
a doença de Ezequias, era uma notícia ruim, que ele iria morrer.
Naquela noite, Ezequias deitou de lado, virado para a parede, pois ele não queria que
nenhum enfermeiro visse o que ele iria fazer, e começou a chorar com Deus, bem
baixinho para ninguém escutar, somente ele e Deus poderiam saber o que ele estava
pedindo.
Ele chorou muito orando e pedindo a Deus sua cura.
Será que Deus ouviu as orações de Ezequias? Era uma doença muito grave, e agora?
Ahhh, Deus mandou o profeta Isaías voltar e falar de novo com Ezequias:
Assim fala o Senhor o Deus de Davi: eu te ouvi e vi que você chorou muito, e vou te
curar e te dar mais 15 anos de vida.
E Deus deu um sinal para Ezequias do seu poder para o rei: Deus mudou a hora, fez
voltar o tempo.
Ezequias ficou curado e entregou a Deus um louvor de gratidão.
Deus sempre tem a cura quando estamos doentes.
No livro do profeta Isaias fala que Jesus carregou na cruz todas as nossas doenças, e
que somos curados.
Então hoje você vai orar e buscar a Deus por sua cura e pela cura de alguém que você
conhece e ama muito. E todas as vezes que você ou alguém que você conheça ficar
doente, vá para o seu cantinho da oração e entregue tudo nas mãos de Deus.
Louvor: Já está consumado ( Renascer Praise)
Oração
Senhor, te pedimos hoje, que traga a sua cura sobre as nossas vidas e nossos
amados, que toda doença saia agora em nome de Jesus.
Eu declaro que somos curados, e que nenhuma doença vai entrar na minha casa.
A minha cura já está confirmada lá na tua cruz em nome de Jesus. Amem
Versículo
Cura-me Senhor e serei curado, salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor.
Jeremias 17.14
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Oferta
Ezequias orou a Deus e disse: senhor peço que lembra-te que fui fiel a ti, meu coração
foi reto. E o Senhor lembrou-se das suas ofertas, lembrou-se do quanto se agradava
dele e ele foi curado.
Entregue uma oferta que Deus sempre lembrara.
Atividade
1. Esconda pela sala e até fora da sala corações com palavras formando o versículo,
as crianças deveram procurar e formar o versículo, depois irão memorizar.

2. Para os menores esconda partes da imagem formando um quebra cabeça.

Lembrancinha
Relógio de oração. Oriente a criança orar 3 vezes ao dia, manha, tarde e noite.

Boa aula!

