Junho – LIBERTAÇÃO
INTRODUÇÃO
“Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.” Isaías 53:4,5
O profeta Isaías teve a revelação da vinda do Messias, trazendo libertação a toda a humanidade.
Através do sacrifício de Jesus recebemos essa libertação. Toda morte e sofrimento já foi vencido. Somos livres!
Que possamos tomar posse dessa palavra e viver a liberdade que o Senhor tem para nós!

NOSSOS TEMAS:
Durante os meses de Junho e Julho teremos uma campanha de libertação.
Será um tempo de cura para as crianças, de serem libertas realmente daquilo que é mal.
Teremos como base dessa campanha o trecho de Isaías 53:4 e 5. Jesus levou sobre si tudo o que queria nos
paralisar, e Nele somos livres.
Para a primeira aula, prepare uma cruz grande e explique que em Jesus somos libertos daquilo que quer nos fazer
mal. A cada aula faremos um ato profético com as crianças, colocando essas situações na cruz, e declarando que o
Senhor já venceu na cruz por nós.
Abordaremos a cada aula também casos práticos, situações que podem ocorrer no dia a dia das crianças e que em
Jesus podemos vencer.
Ore, jejue, se prepare. Será um tempo poderoso.
Nossas aulas:
JUNHO
Data

Tema Da Aula

Caso prático

Passagem Referência

Trecho Biblico

Semana 1

Livres das enfermidades

Casos de Coronavírus

Filha de Jairo

Semana 2

Livres da tristeza

Amigos distantes, depressão

Jesus no Getsemani

Semana 3
Semana 4

Livres do pecado
Livres da acusação

Mentira
Pais brigando

Semana 5

Livres das injustiças

Castigo indevido

Zaqueu
Apedrejamento mulher
adultera
Paralitico de Betesda

Marcos 5:22-24 e
5:35-42
Mateus 9:23-26
Mateus 26:36-45
Lucas 22:39-46
Isaías 61:3
Lucas 19:1-10
João 8:1-11

Data

Tema Da Aula

Caso prático

Passagem Referência

Trecho Biblico

Semana 1
Semana 2

Livres da rejeição
Livres da ansiedade

Bulling
Tarefas escolares

O cego de Jericó
Marta e Maria

Semana 3

Livres do medo

Medo de perder quem ama

Semana 4

Livres da morte

Falta de esperança, não
sonha mais

Jesus acalma a
tempestade
Ressurreição de
Lázaro

Marcos 10:46-52
Lucas 10:38-42
Eclesiastes 3
Marcos 4:35-41

João 5:1-11

JULHO

Deus abençoe e boas aulas!

Equipe pedagógica!

João 11:1-46
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AULA 1: Livres das enfermidades
Nessa aula denunciaremos todas as enfermidades e declararemos a cura física e mental das crianças e familiares.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Nós recebemos a autoridade de Jesus Cristo para expulsar as enfermidades da nossa vida. Ele levou sobre si as
dores e enfermidades, e Nele somos sarados.
Que nessa aula haja um mover de cura, cura do corpo, da mente, da alma.
Professor, se nesse tempo você tem vivido aflições por enfermidades, receba essa palavra de cura. Em Jesus você e
sua família são sarados, curados. Livres de toda enfermidade, em nome de Jesus.
Tome posse dessa palavra e multiplique essa unção de cura sobre as crianças.

LEIA E MEDITE:
Marcos 5:22-24 e 5:35-42
Mateus 9:23-26

OBJETIVOS:



Levar a criança a entender que Jesus levou na cruz todas as dores e enfermidades para que hoje fossemos
curados;
Jesus nos entregou autoridade para expulsar as enfermidades e profetizar a cura.

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
A crise atual do coronavírus tem feito muitas famílias enfrentarem uma grande batalha contra essa doença, e muitas
crianças tem participado desse processo de sofrimento. Outras crianças tem acompanhado nos noticiários a
pandemia, e a situação tem causado grande medo.
A parte do cenário do COVID, outras enfermidades tem acometido as famílias, sejam doenças físicas ou mentais. E
nesse tempo, o inimigo tem trabalhado muito na mente das pessoas, causando síndromes (como síndrome do
pânico), depressão e outros transtornos mentais.
Nessa campanha vamos mostrar que Jesus é o caminho e que Ele já venceu por nós essas enfermidades.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Campanha e ato profético
Prepare uma cruz grande de EVA. Ela será utilizada durante toda essa campanha para realização dos atos
proféticos.
Separe uma imagem que represente as enfermidades (modelo abaixo). No momento do ato profético você colocará
essa figura na cruz, declarando que Jesus venceu na cruz toda enfermidade.
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Aula Livres da enfermidade





Para abordar o caso prático, providencie um casal de fantoches ou dedoches,

Para contar a história de Jairo, utilize imagens ilustrativas, conforme sugestões a seguir.

Figura 1:
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Figura 2:

Figura 3
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MINISTRANDO:
(Comece com a fantoche menina chorando)
Lili: “Buáaaa, buáaaa!!!”
(entra o fantoche menino)
Pedrinho: Lili, o que aconteceu? Estou ouvindo você chorar lá da minha casa....”
Lili: “É que a minha vovó está com Coronavirus, e eu ouvi na televisão que muita gente está morrendo... eu não sei o
que eu posso fazer... Estou com muito medo dessa doença!”
Pedrinho: “Nossa Lili.... Eu entendo o que você está sentindo, porque quando minha mãe estava doente eu também
fiquei com medo. Mas eu fui para o Kids Church e aprendi com a tia algo muito importante que eu vou contar para
você...
A tia contou que uma vez um homem chamado Jairo estava muito preocupado porque a filha dele estava muito
doente... estava quase morrendo...
Aí ele resolveu ir atrás de Jesus. Ele tinha ouvido que Jesus havia curado muitas pessoas.
Então quando ele encontrou com Jesus aconteceram muitas coisas no caminho, até que uma pessoa veio da casa
dele e disse que a filha já tinha morrido.
Jesus falou para ele: “Somente creia!”. E ele continuou crendo.
Quando chegou na casa de Jairo todos estavam chorando... ninguém podia fazer nada, mas Jairo continuou crendo,
e Jesus curou a menina. Ele falou: Menina, se levante, e ela se levantou.
Foi um grande milagre.
Nessa aula eu aprendi que precisamos fazer o que Jesus falou para Jairo: Crer! Não podemos deixar de acreditar na
cura.
Sabe por que? Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele venceu todas as enfermidades.
No livro de Isaías o profeta diz que Jesus levou todas as enfermidades na cruz, e nos entregou a cura. “
Pedrinho: “Então Lili, sabe o que você pode fazer pela sua vovozinha?”
Lili: “Eu acho que sim... eu posso orar por ela, certo?”
Pedrinho: “ Isso mesmo. Você precisa confiar em Jesus e acreditar que Ele está cuidando de tudo Você deve
profetizar a cura também, em nome de Jesus”
Lili: “Pedrinho, já estou me sentindo melhor em saber disso. Que bom que temos Jesus”.
Pedrinho: “É verdade! Vamos agora orar com todas as crianças e declarar a cura do Senhor sobre cada família.”

LOUVOR:
PARE – 3 Palavrinhas
Jesus ama a cada um – 3 Palavrinhas

ORAÇÃO:
Faça o ato profético colando na cruz a figura da enfermidade e declare com as crianças:
“Senhor Jesus, hoje nós declaramos a cura sobre todos os enfermos. Profetizamos saúde, que os doentes sejam
curados e livres das enfermidades. Declaramos que nossa família é abençoada, e nenhuma enfermidade tem poder
sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém”
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VERSÍCULO:
“Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre s i” Isaías 53:4a

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1.
2.
3.
4.
5.

Quem foi até Jesus pedindo ajuda por sua filha doente?
Que notícia Jairo recebeu no meio do caminho?
O que Jesus falou para Jairo fazer enquanto estavam a caminho da casa?
O que as pessoas da casa de Jairo estavam fazendo?
O que Jesus falou para a menina?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Jesus entregou sua vida na cruz por amor a nós. A maior oferta que já existiu Ele entregou, que foi dar a sua vida por
quem Ele nem conhecia ainda...
O que podemos dar para Jesus para demonstrar nossa gratidão por esse grande ato de amor? Podemos dar o nosso
coração a Ele? Sim, com certeza! Podemos dar o nosso tempo? Sim, Ele gosta muito quando fazemos isso!
Podemos dar um presente, algo que é importante para nós? Sim, isso seria um sacrifício e com certeza o Senhor se
agradaria!
Vamos ofertar, então, ao Senhor com alegria!

ATIVIDADE
Vamos fazer com as crianças o Kit JESUS É O MÉDICO DOS MÉDICOS
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS:
Iniciamos hoje com as crianças uma campanha de libertação poderosa.
Leia com seu filho o trecho de Isaias 53:4e5 e reflitam juntos sobre o que o sacrifício de Jesus produz em
nossas vidas.
Nessa aula aprendemos que Jesus levou sobre si as enfermidades, então Nele somos curados.
Tenha um tempo para orar junto com seus filhos pelas pessoas da família que estão doentes.
Ore também por todas as pessoas que tem enfrentado enfermidades, inclusive o Coronavirus,
E não se esqueçam, Jesus deseja que tenhamos fé, então precisamos crer sempre que Ele está no
controle de tudo.
Deus abençoe!

LEMBRANCINHA:
A própria atividade

