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Aula 4 

Terra 

 

Vamos falar de terra!  Terra que trás cura e santifica! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR  
 

A realização desse milagre do cego de nascença foi Deus nos mostrando que Ele faz na vida de 
cada um de uma maneira, e que nem sempre é como imaginamos. 
 
Existem tribulações em nossas vidas que acontecem para exaltar o nome de Deus e a glória 
Dele. Ainda que o processo e o método que Deus escolheu para nos abençoar nos pareçam 
muitos estranhos ou até contraditório, o que devemos é obedecer ao Senhor. 
 Esta verdade mostra que o tempo é um “processo” que, às vezes, nos angustia e pode nos trazer 
desesperança. Aquele homem nasceu cego, já era adulto, ou seja, teve o tempo de Deus, ele 
poderia perder a esperança, e quando teve a oportunidade de receber a cura foi completamente 
diferente de tudo. 

Uma coisa você precisa ter a bem claro, ...” Eu não sei como Deus irá fazer, mais eu sei vai 
ser perfeito, como tudo o que Ele faz”... 

Espere, mas, quando Deus te tocar tenha atitude, aquele homem foi até o tanque e precisou lavar 
os olhos. Obedeça, mesmo que você não entenda. 

O Senhor te conhece e sabe “quando”, em “quem” e a “forma” com que vai operar. 

Boa aula! Deixe Deus te usar. 
 
 

LEIA E MEDITE: 

 
João 9.1-7 
 

OBJETIVOS: 

 
 Levar a criança a crer cada vez mais no poder de Deus, 
 Levar a criança, a saber, que Deus tem formas diferentes de manifestar o seu poder e 

fazer milagres. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Situações que da família que a criança absorve e deixa de crê no poder de Deus, muitas vezes 
por ouvir a própria família murmurando e não quer esperar e nem entender que Deus tem 
maneiras diferentes de realizar o milagre. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Professor você irá precisar de um potinho com terra e água. 
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2. Cubos com as imagens para ilustrar. 
 

                    
 
MINISTRANDO: 

 
Olá crianças, quando falamos em terra o que você pensa? Escute as crianças e ajude nos 
exemplos. Terra para plantação, o planeta terra... 
Muito bem, a bíblia nos conta sobre a terra, sobre a como tudo começou. 
Mas vocês acham que é possível realizar um milagre com terra? Vamos ver o que eu trouxe aqui. 
Vamos falar de terra! 
(mostre o potinho com terra) - Essa terra serve para que? E se eu colocar um pouco de água? 
Vamos ver como fica? Hummm virou uma lama né!! Será que essa lama serve para alguma 
coisa? Deixe as crianças (as que quiserem) colocar o dedo na terra (fique com um lenço 
umedecido para ela limpar e quando terminar a aula a criança poderá lavar as mãos direito. 
 
No princípio a terra era sem forma e vazia, o Espirito do Senhor estava lá. ( use os cubos) 
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O Senhor deu forma a terra, criou o homem do pó da terra, mas o homem pecou e a terra se 
tornou maldita por causa do pecado. 
 
O pecado entrou no mundo e tudo que era perfeito na criação de Deus foi contaminado. 
 
 Certo dia Jesus estava caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os 
discípulos estavam com Jesus e perguntaram: - Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi 
por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? 
 
Crianças, porque será que aquele homem nasceu cego? O que vocês acham, foi por causa do 
pecado dele ou dos pais dele? 
Jesus respondeu: - Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele nem por causa dos 
pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele, (ou seja, Jesus quis 
dizer, para que eu possa realizar um milagre e todos vejam o meu poder).  
 
Hum, então Jesus estava dizendo que iria cura-lo certo? 
Imaginam como aquele homem ficou curado? 
Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva misturada na terra e passou a lama 
nos olhos do cego (nossaaaa, uma lama parecida com essa, só que feita com cuspe e para 
passar nos olhos) e disse: - Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. ( Este nome quer dizer “Aquele 
que Foi Enviado”. ) O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. 
 
Jesus veio para nos salvar de todo pecado ... cuspir na terra, parece nojento, na verdade ele 
estava colocando na terra aquilo que era o poder do Cristo, porque a terra era maldita, mas o que 
estava dentro de Jesus era vida, e Ele cospe na terra e aquilo que era maldito, Jesus deixa claro 
que Ele tem o poder de transformar em benção, por isso ele usa o pó da terra para curar o 
homem. Assim como ele usou o pó da terra para criar o homem, ele também usou para curar. 
Se fosse com você, você deixaria colocar terra com cuspe nos seus olhos? Eu no mínimo ia 
achar anti-higiênico e muito nojento.  
Mas tem mais uma coisa nessa história, o que o homem teve que fazer depois que Jesus colocou 
lama em seus olhos? 
Ele teve que obedecer, quando obedecemos em santidade, Deus manifesta o seu poder e 
somos curados, restaurados e vivemos o melhor dessa terra. 
 
Deus criou a terra para nós desfrutarmos. Esta escrita na bíblia, do Senhor é a terra e tudo que 
nela há é Dele. Em Isaias 1.19 está escrito (peça para os maiores ler) “Se quiserdes e me 
ouvirdes, comereis o melhor desta terra”. 
Terra é prosperidade (Link com a ministração da oferta - cofre). 
 
Depois de ministrar a oferta, ore e louve com as crianças. 

 
ORAÇÃO: 

 
Senhor, eu quero viver o melhor dessa terra, essa terra é sua, e sei que o Senhor pode fazer o 
milagre da maneira que quiser, mesmo que pareça muito diferente de tudo, eu quero te obedecer, 
me santificar, para que seu poder se manifeste na minha vida e na vida da minha família, em 
nome de Jesus. 

 
LOUVOR: 
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Renascer Praise -  Tu O sabes 
 
Renascer Praise -  Promessa. 
 
Aline Barros & Cia 3 – Milagres de Jesus 
 
VERSÍCULO: 

 
Isaias 1.19 “Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra”. 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1. Quando aquele homem ficou cego? 

2. O que os discípulos perguntaram para Jesus? 

3. O que Jesus respondeu? 

4. O que Jesus fez para curar o cego? 

5. O que o cego teve que fazer para ficar curado? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Ministração em anexo. 
 
Faça um link quando terminar a aula e já introduza a ministração da 
oferta. Fale do cofre, sacrifício diário, obediência, comereis o melhor 
dessa terra... 
 

 
 
 

ATIVIDADE  

 
Massinha de modelar marrom ou argila deixe a criança usar a sua criatividade! Vamos brincar. 
Representando a terra.  
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 

Olá mamãe, papai e responsáveis! 
 

Hoje seu filho aprendeu sobre o poder de Jesus através da terra, desde quando criou o homem 
do pó da terra e curou o cego com a terra para manifestar o seu poder. 
Aprendeu que a obediência, a santidade trás cura para nossas vidas e viveremos o melhor dessa 
terra. 
A semana passada voce teve o desafio de fazer um jejum de 7 dias com seu filho. 
Essa semana vocês irão dizer a cada dia um motivo de gratidão 
Junto com seu filho dedique um tempo e sejam gratos, pelo que fez e pela fé já seja grato por 
tudo que Ele vai fazer. 
 
Isaias 1.19 “Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra”. 
(no próximo domingo é o domingo das primícias, lembre seu filho de trazer o cofrinho, vamos orar e consagrar a oferta dele) 

 
Depois conte como foi essa experiência, poste e marque em nossas redes sociais. 
 
Semana de vitórias!  
Equipe Ministério Kids. 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Boton terra, e as “mãos de Jesus” representando que Ele criou e ele cura. 
 Explique para a criança que toda vez que ela olhar para o boton irá lembrar que de Deus é a terra e Ele 
tem todo o poder. 

                                                              

 
 
 
 Boa aula! 
 


