Setembro – Sou Curado

AULA 1 – CURA DE TODO MEDO
Vamos iniciar uma nova campanha, e dessa vez o tema é muito sério, vamos falar sobre cura,
este assunto pode mudar primeiro a sua vida espiritual, e pode também transformar a vida dos
bebês e de suas famílias. Preparados para viver o novo de Deus?
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
O ponto mais importante dessa campanha é a santificação, você precisa se santificar, se limpar
de toda sujeira desse mundo, para poder receber a cura que vem do Senhor para todas as suas
mágoas e angústias, o Senhor está pronto para derramar de toda cura que vem do céu sobre
você e sua casa, mais para isso você precisa se abrir e deixar que o Espírito Santo de Deus te
ensine a viver em santidade, se disponha a fazer um jejum durante toda essa campanha para que
você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer cura para famílias inteiras, não
existe maior recompensa do que estar no centro da vontade de Deus fazendo aquilo que o
Senhor te entregou nas mãos para fazer, por isso se dedique, entregue ao Senhor o seu melhor.
LEIA E MEDITE:
Salmos 91
OBJETIVOS:
 Ensinar que se estivermos pertinho de Deus não precisamos ter medo.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
 1 caixa surpresa
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 1 Anjo

 1 Jesus com 1 coroa de Rei

 1 Rostinho de medo
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 1 imagem de espada

 1 Coração

MINISTRANDO:
Oi gente, como está a galerinha mais linda do Brasil?
Hoje nós vamos falar sobre uma coisinha que incomoda muito dentro do nosso coração, o medo.
O que será que temos nessa caixa, vamos ver?
Olha só o que tem aqui, ai meu Deus é um rostinho com muito medo, do que será que ele está
com medo? E você do que você tem medo? (deixe que a criança fale tudo aquilo que ela tem
medo)
O que mais eu tenho nessa caixa?
Nossa é um anjo, a palavra de Deus nos fala que o Senhor dá ordem para os seus anjos para nos
guardar em todos os lugares que nós vamos sabia gente, nós não conseguimos ver mais o rei
dos reis, sabe o papai do céu Jesus, manda eles nos guarda com uma espada para que ninguém
e nenhum mal possa nos atingir.
Então agora que já sabemos que agora aqui o Senhor Jesus que é o rei dos reis está aqui com
seus anjinhos não precisamos ter medo de mais nada.
Agora nós vamos orar.

ORAÇÃO:
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Papai do céu em nome de Jesus tira todo medo do meu coração e me guarda de todo mal.
Amém!!!!

VERSÍCULO:
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos.
Salmos 91;11
ATIVIDADE
Monte um painel com papel graft e deixe que a criança faça desenhos que representem os seus
medos, enquanto ela pinta e deixa tudo ali naquele papel, você professor profetiza a cura e a
liberação de todo medo possa estar assolando a vida dessa criança, e com o óleo da unção sele
esta palavra em nome de Jesus determinando a cura completa de todo medo.

LEMBRANCINHA
Confeccione um quadrinho de anjo com moldura em Eva e escreva o versículo.

Ou chaveiro de EVA.

