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Aula 3 – Cura da Mente
Nesse mês estamos nos santificando e ministrando nossas crianças para que sejam curadas,
hoje vamos falar da cura da mente.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
A nossa mente muitas vezes é um perigo, principalmente quando alimentada de forma errada.
A mente é a sede da vontade, intelecto, sentidos, e sentimentos (entendimento, reflexão,
lembrança, imaginação, personalidade, inteligência). Para discernimos tudo, devemos ter a mente
de Cristo. Deve ser renovada para que se experimente a vontade de Deus. Para ser saudável
deve ser alimentada pela palavra de Deus. (Dicionário Apostólico - Bíblia Apostólica)
A nossa mente é como uma caixinha de arquivo, e está ligada ao nosso coração, se arquivarmos
tudo que ouvimos de ruim, que pensamos de ruim, irá afetar nosso coração, além de adoecer a
mente, e muitas vezes o corpo.
Deus em sua palavra sempre nos incentiva, orienta,ensina, nos dá ânimo, e nos leva a buscar a
ter a mente de Cristo.
Alguma vez você viu Jesus deixando as ofensas, mentiras a respeito dele o afetar?
Vamos exercitar a mente de nossas crianças, alimentar com a palavra, e no dia que tentarem
lançar no arquivo mental delas algo ruim, elas irão lançar na lixeira, e ter a mente de Cristo.
Boa aula!
LEIA E MEDITE:
Jr 1.7-10/ Prov 23.10
OBJETIVOS:

Levar a criança a ter a mente de Cristo e não serem enganadas, e nem abaladas.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
*crianças que guardam na mente o que ouvem de ruim.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Duas caixinhas. Uma com a figura da mente que só ouve coisas ruins e tem pensamentos ruins.
E Outra com a figura de uma mente que tem a palavra de Deus. Você irá primeiro usar a caixinha
da mente das coisas ruins e outra apenas no final da aula. Deixe separados papéis e vá
escrevendo com eles.
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MINISTRANDO:
Estão vendo esta mente, como ela está mal, doente, triste.
Sabem o que deixou ela assim, os pensamentos ruins e palavras ruins.
Vamos lá quem aqui já pensou algo ruim? (peça para eles falarem e escreva). Quem aqui já ouviu
algo ruim de alguém, como você não consegue, não pode, é burro?
Vamos colocar tudo isso nessa caixinha.
Porque agora vou contar a para vocês a respeito de um Profeta que tinha pensamentos ruins dele
mesmo.
Um profeta é alguém muito importante, assim como vocês.
Esse profeta foi Jeremias.
Certo dia Deus chegou pertinho dele e falou: sabia que te escolhi, te conheço antes mesmo de
sua mãe ficar grávida, te separei para ser alguém importante, um profeta, que vai falar com todas
as nações.
Jeremias na hora teve pensamentos ruins, que deram medo, e ele falou pra Deus: mas Deus eu
não sei falar, não sei nada.
Deus sempre tem bons pensamentos sobre nós, e tinha bons pensamentos sobre Jeremias, e
falou coisas boas.
Olha Jeremias não fale e nem pense que não sabe nada, que não vai conseguir, que não pode,
que é fraco ou não é inteligente. Eu vou te enviar e tudo que eu mandar falarás.
Não precisa ter medo, do que vão falar, pois estou com você.
Ali Deus tocou na boca de Jeremias e seus pensamentos mudaram, e Deus ainda falou mais
coisas boas para os pensamentos de Jeremias.
Jeremias agora era alguém que tinha a mente de Cristo.
Crianças quando temos a mente de Jesus Cristo, não temos espaço para coisas ruins e até
nosso coração fica feliz, porque nossa mente só manda coisas boas pra ele.
Jesus nunca pensava que não poderia fazer, quando alguém falava alguma coisa ruim, ele não
guardava na mente, ele jogava fora.
A nossa mente é onde tem também a nossa imaginação, então tenha uma imaginação de coisas
boas, quem você é para Jesus e aquilo que Jesus fala que você é: alguém inteligente como
Salomão, forte como Sansão, valente como Davi, e como Jesus você é importante e tem a mente
protegida por ele.
Agora vocês vão me ajudar a fortalecer a nossa mente, colocando coisas boas que está na Bíblia
nesta caixinha, e a outra com coisas ruins vamos jogar no lixo.
ORAÇÃO:
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Não esqueça de ungir a mente e os ouvidos das crianças.
Em nome de Jesus hoje consagramos a nossa mente a Cristo, e pedimos para que Jesus nos
fortaleça, e coloque em nós o capacete da justiça, que impede tudo que não é justo de entrar em
nossa mente. Limpamos a nossa mente de toda palavra ruim que ouvimos e que deixou também
nosso coração triste. Eu sou aquilo o que Jesus e Deus disse que sou. Escolhido, amado e
vencedor.
VERSÍCULO:
Mas nós temos a mente de Cristo”. I Cor 2.16
VERIFICAÇÃO DO ENSINO
1)
2)
3)
4)

O quem pensava que não conseguia fazer as coisas?
O que Deus disse para ele?
Quando Deus escolheu Jeremias?
O que Deus pensa sobre voce?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:

Os discípulos quando ouviram a voz de Jesus, tiveram suas mentes livres de tudo
aquilo que não os deixavam pescar, lançaram a rede como oferta e receberam um
monte de peixinhos.
Hoje como oferta você lançará o teu melhor.
ATIVIDADE
Vamos brincar!
Cada frase que eu disser vocês vão repetir e dar um passo bem largo, quem chegar primeiro
ganha um cartão com elogios. Na verdade todos vão chegar, mas para criar uma brincadeira
principalmente para os maiores pode ser como desafio de quem chega primeiro.
Faça uma linha marcando a saída e a chegada. È bom que fiquem em duplas ou trio de braços
dados porque um vai “puxar” (incentivar) o outro. Só vale dar o passo se repetir a frase.
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Sugestão para as crianças repetirem:
Eu sou vencedor!
Eu sou forte!
Sou inteligente!
Tenho a mente de Cristo¹
Jesus me escolheu!
Eu sou muito especial!
Sou obediente!
LEMBRANCINHA
Uma faixa de TNT para colocar na testa escrito sou curado!

