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                                                                                                 ANO APOSTÓLICO DE EZEQUIAS                                                                                                                              

                                                                            FEVEREIRO DE 2018 
 
 

CURA   

CURA FAMILIAR 

AULA 01 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
Glória Deus porque estamos aqui iniciando mais uma campanha, que o Senhor possa continuar 
nos dando graça para levar a palavra Dele aos donos do reino. 
Esta campanha vai tratar de cura em vários aspectos, portanto se prepare porque a guerra já 
começou no momento em que você abriu está aula, se revista com a armadura de Deus, se 
santifique, erga um clamor ao Senhor em favor desta campanha, porque nós vamos abalar as 
estruturas do inferno debaixo da cobertura do sangue de Jesus. 
 
 PARA O PROFESSOR 

 
Ezequias teve um pai que não seguiu os preceitos do Senhor, as leis do nosso Deus, e 
ainda incentivou o povo a fazer o mesmo, e levou Israel a ruína, Acaz escolheu não seguir 
a vontade de Deus e deixou assim marcas na vida do seu filho. 
Nós estamos diante de uma sociedade caótica  e que não entende qual a vontade de Deus, 
as vezes por influência familiar assim como teve Ezequias, a situação de nossas crianças 
não é diferente de Ezequias, as vezes o pai é alcoólatra a mãe sofre com espírito de 
loucura e eles estão vivendo marcas ruins, assim como Ezequias. 
Mas assim como Ezequias nós podemos ensinar que ele preferiu seguir a vontade de Deus 
e eles também podem escolher aquilo que é reto diante do Senhor. 
 
Estude na bíblia apostólica a pag.1587 que esclarece o que é cura interior. 
Estude também na pag.508 a vida de Ezequias. 
 

 BASE BIBLICA 

 
2 Reis 18 
Estudo Bíblia Apostólica pag. 1587 e 508 
 
 
 OBJETIVO 
 
Ensinar ao bebê que ele tem um pai de amor. 
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VERSICULO 
 
Limpe primeiro seu coraçãozinho. Mateus 23:26 (adaptado) 
 
                                                                                      
 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Vamos precisar de 1 fantoche, você pode confeccionar ou comprar um pronto, abaixo vamos deixar 
algumas sugestões mais deixe que o Senhor use sua mente com toda criatividade que ele te 
entregou. 
 

                    
 
 
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
 
Olá galerinha, hoje nós vamos falar sobre uma limpeza, sabe deixar tudo limpinho aqui no nosso 
coraçãozinho, eu trouxe aqui um amiguinho para nos ensinar a fazer isso vamos lá? 
 
Fantoche 
 
Oi gente tudo bem? 
Meu nome é limpezinha e hoje eu estou aqui para ensinar a tirar toda a sujeira, toda dor e toda 
tristeza do seu coração, nós temos um papai que mora lá no céu e faz toda essa faxina lá dentro e 
ele nos dá no lugar amor e alegria. 
Sabe gente eu conheci um rei bem legal o nome dele era Ezequias e ele tinha um papai muito 
bravo e que não fazia as coisas certas, mais ele não quis ser como pai dele malvado e que faz 
coisas erradas, ele escolheu limpar seu coração e fazer o que deixava o papai do céu feliz. 
 
Atividade 
 
Vamos precisar de: 
 
Figuras de jornais ou revistas de coisas erradas (Ex: bebidas alcoólicas, brigas, crianças batendo 
um no outro etc...) 
Figuras de coisas boas (Ex: abraços, brincadeiras, etc...) 
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Papel grafite ou cartolina 
Cola 
 
 
Agora nós vamos procurar nessas figuras aquilo que não agrada a Deus e depois vamos colar aqui 
nesse papel, vamos lá? 
 
Depois de colado você professor vai orar para que toda carga emocional e toda maldição 
hereditária caia por terra, em nome de Jesus. 
 
 Ato profético 
 
Agora que já oramos e o papai do céu já deixou nosso coraçãozinho limpinho vamos rasgar essas 
coisas feias e jogar no lixo. 
 
 
 LEMBRANCINHA 
 
Vamos confeccionar um saquinho de coração em Eva de um lado o coração esta triste e 
machucado para representa o coração sujo e do outro coração vai esta limpinho. 
Dentro do saquinho vamos colocar figuras feitas em eva para brincar de colar todas as figuras com 
velcro deixe em alguns lugares do coração velcro para grudar as figuras. 
 
Para isso vamos precisar de: 
 
Eva em varias cores  
Tesoura  
Velcro 
 

 
 
 
 
Divirta-se e Boa aula! 


