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Aula 2 –  ELE TEM CUA PARA MIM 

 

Vivemos em um tempo de muitas dores e enfermidades. Crianças manifestando em seu 

corpo o reflexo de toda a loucura que o mundo vive. Mas o Senhor Jesus já sabia disso e 

se deu por nós, para que tenhamos a cura. E a palavra nos garante essa vitória. Podemos 

ter enfermidades, sim! Mas temos, pela fé, a certeza da cura conquistada por Jesus na 

cruz! 

 

Leia e Medite:   

  

Isaias 53 

  

Quais são os meus objetivos:  

  

Ensinar a criança que ela pode ficar doente, mas que Deus tem caminhos para ela ser 

curada e Jesus já levou embora as nossas dores e enfermidades. 

 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

  

Brincadeira de detetive com pistas.  

Vamos criar um “Caça Cura”. Você pode desenvolver mais pistas e elementos, mas vamos 

usar e pontos importantes que são importantes bases para que sejamos curados: 

† JESUS e a cura conquistada por Ele na cruz (com fitas vermelhas); 

† A FAMÍLIA que nos acolhe e nos socorre (com fitas amarelas); 

† A MEDICINA, que é a ciência criada por Deus e está para nos amparar (com fitas 

azuis). 

Tenha figuras de uma cruz com o nome JESUS, uma cruz símbolo da medicina/ caixinha de 

remédio, e uma casa simbolizando a família, coloque as fitinhas da cor que representara 

a imagem, podem ser fitinhas de cetim, de papel crepom, use sua criatividade. Coloque 

em espaços diferentes da sala, dando destaque a Cruz de Jesus. 

Ao falar as dicas para seus detetives, peça que eles, sigam para onde acham que é a 

resposta certa. A cada acerto eles pegam uma fitinha da cor da pista. 
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✓ Pistas para família: 

Quando bato o joelho na cama? 

Quando caio da bicicleta? 

Quando cai sabonete no meu olhinho? 

Quando tenho uma dorzinha na barriga?  

 

 

✓ Pistas para a medicina: 

Se eu tiver dor na cabeça? 

Se eu ficar resfriado/ gripado? 

Se eu bater a cabeça? 

Se eu comer algo e me sentir mal? 

E se me cortar por acidente alguma parte do corpinho?    

 

✓ Pistas para JESUS: 

Se a mamãe não estiver por perto? 

Se eu não entender o que está doendo para dizer para o médico? 

Se o médico disser que não tem jeito? 

EM TODA E QUALQUER SITUAÇÕES QUE EU FICAR COM DOR OU DOENTE? 

 

Louvor:   

  

JÁ ESTA CONSUMADO- https://www.youtube.com/watch?v=o8OMEsfd9Dk 

 

VERSÍCULO DO DIA:  

 

“Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas 

doenças” Isaías 53:4 a 

 

MINISTRANDO:   

  

(Após a brincadeira “caça cura”  comece a ministração.) 

 

Nossa crianças, vocês viram como Deus é perfeito, Ele deu as pessoas a capacidade de 

buscarem a cura com tratamentos e remédios, mas Ele sabia também que teriam coisas 

que só mesmo um milagre poderia resolver! 

Nós temos um corpo perfeito e Deus criou cada parte para funcionar direitinho. Mas as 

vezes nosso corpo fica doente ou nos machucamos por que não tomamos cuidado ou 

nos alimentamos mal ... Só que Deus tem cura para nós, não importa o motivo da nossa 

dor ou da doença que nosso corpo tem, JESUS CONQUISTOU A CURA PARA MIM E PARA 

VOCÊ!!!! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o8OMEsfd9Dk
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/53/4+
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Algumas vezes você só vai precisar ir até a mamãe (papai, vovó, vovô, titia, titia), para 

orar, fazer um curativo e você ficar bem, não é verdade?! 

Vão ter dias que você vai precisar do médico, de um remédio ou talvez ficar até no 

hospital... 

Mas hoje eu quero contar algo muito importante. As vezes a mamão, papai, titio, vovó, 

medico e remédio não vão conseguir resolver o problema. Aí você vai ter que ter toda a 

fé, acreditar bem forte no seu coração, para viver um milagre. 

 

Não importa a situação, todas as vezes que você estiver com dor ou estiver doente ore e 

acredite e mergulhe na verdade que JESUS TEM CURA PARA VOCÊ!!! 

 

A Bíblia diz que Jesus é a agua da vida. Então se nos enchermos com a presença de Jesus, 

estamos recebendo a vida e cura que vem Dele. 

Hoje vamos fazer um ato profético, e tomar essa água declarando que estamos nos 

enchendo da cura e vida que há em Jesus.  

 

Quem aqui acredita que Jesus pode curar todas as doenças fala AMÉM bem alto!!! 

Vamos orar!!!! 

 

ORAÇÃO:   

 

“Senhor JESUS, eu acredito na sua palavra e nas suas promessas, e sei que o 

SENHOR  se entregou pela minha vida! Manifesta sua cura no meu corpo e nos 

meus sentimentos e me livra de tudo que causa dor em mim, EM NOME DE JESUS 

AMÉM!!! “ 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

   

Você é uma criança curada, e Jesus nos ensinou quando se entregou por nós que a maior 

oferta é o amor!  

Por amarmos a nossa igreja, amarmos o Kids, amarmos a DEUS vamos entregar nossa 

melhor oferta nesse dia, em nome de Jesus! 

 

ATIVIDADE:   

 

Em anexo. 

 

LEMBRANCINHA:   

 

Garrafinha de água com o rótulo ou a própria atividade. 


