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Campanha: Tempo de Cura
Aula 04 – Cura da Auto Imagem
Hoje é o encerramento da campanha, com a certeza que o Espírito Santo levou cura e
libertação para a vida das crianças e suas famílias.
Nessa aula vamos através do Espírito Santo mudar forma como a criança se enxerga.
Para você professor (a)
Você alguma vez já se pegou reclamando de algo em seu corpo?
Se já é difícil para um adulto lhe dar com uma situação que gera complexo, auto estima
baixa, para a criança é muito pior.
A autoimagem é o quanto você se vê, o quanto você se acha capaz, e o quanto você
realmente é, ou seja, é uma auto avaliação de você mesmo.
Uma alma enferma pode distorcer a forma como você se enxerga, uma ferida interior
pode comprometer a identidade pessoal.
Deus sempre nos enxerga de forma surpreendente, pois somos a imagem e
semelhança dele.
Cada homem e mulher na bíblia venceu uma situação de autoimagem, adquirindo a
imagem de Deus.
Exemplos:
 Abraão - esterilidade -> Deus é aquele que gera todas as coisas, é fértil, o tornou
pai de nações.
 Moisés - incapacidade de ser um salvador -> Deus é salvador, o tornou um
libertador.
 Josué - não se enxergava como um líder -> Deus é líder, o fortaleceu e o
habilitou a ser um grande líder.
 Gideão - se achava pequeno e fraco -> Deus é grande e forte, o transformou para
as batalhas.
 Pedro - um homem difícil de lidar -> Deus é amor, o tornou em um grande
apóstolo.
Poderíamos citar muitos outros, o importante é você professor levar a criança entender
o quanto Deus pode mudar a vida dela, e quem Deus pode torná-la.
Nos dias de hoje, as crianças, se espelham em um YouTuber, em algum cantor,
apresentador, algum personagem, e estão perdendo quem elas realmente são.
Olham-se no espelho, e já buscam defeitos em seu corpo, por ser magra demais,
gorda, baixinha, alto, a cor dos olhos, cabelo, cor da pele, por ser menino ou menina, e
assim fazem sua auto análise para buscar a perfeição.
Algumas vezes, esta autoestima baixa em relação à forma que elas se veem é devido a
constantes abusos, violências, abandonos, falta de amor e atenção.
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Temos como missão levar o amor de Jesus para estas crianças, e ensinar como elas
devem vencer uma situação desta, seja você professor alguém que elas possam
confiar e se abrir, e ter como aliança de oração, seja você professor o espelho que irá
refletir a imagem de Jesus na vida delas.
Leve esta cura com muito amor.
Base Bíblica


Jr 1.5; II Cor 5.17; Gen 1.26; I Sm 16.11-13; II Cron 29.2

Objetivo




Ensinar a criança que ela é filha de Deus e que é a semelhança dele
A se enxergar como vencedora;
Que todos somos perfeitos aos olhos de Deus.

Situação da Criança
Muitas crianças enxergam defeitos e não qualidades, sentem-se fracas em situações
difíceis e escondem a verdade. Não sabem lidar com seu corpo, cabelo, situação
financeira. Olham-se no espelho e enxergam outra pessoa.
Vamos ajudar nossas crianças e se enxergarem como Deus as enxerga.
Sugestão para o desenvolvimento da Aula
Leve um espelho!
Come falando de uma característica física que você vê em cada criança. O Senhor irá
te mostrar o que precisa ser exaltado em cada criança para que sua autoestima
aumente. Ex. como Deus é criativo, fez cada um diferente e com uma beleza incrível.
Vejam o cabelo dela, cacheado, combina com seu rosto, se fosse igual ao dela (cabelo
liso não ficaria tão bem). E você, que bom que é alto, sempre pode ajudar alguém, eu
sempre peço ajuda para pegar uma coisa que não alcanço.... Valorize as diferenças!
Deixe que falem um pouco, para você saber o que deixa a autoestima baixa e antes de
começar a aula louve a musica da sugestão.
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Contando a História
 Prepare o ambiente com o louvor Anderson Freire - Raridade
Comece louvando e orando com eles.
Após a oração peça para cada criança se olhar no espelho e falar como elas se veem.
Davi antes de ser um grande rei, era apenas um pastor de ovelhas, o mais novinho de
sua casa, o menor em estatura. Seus irmãos, todos fortões, grandes, homens
lutadores, trabalhavam como soldados do rei Saul.
Certo dia fizeram um super almoço para o sacerdote Samuel, lá na casa de Davi, mas
cadê Davi? Não estava neste almoço. Samuel tinha ido para ungir um novo rei, aaaa
Samuel olhou para aqueles homens e logo pensou: teremos um rei bem fortão.
Mas Deus não olha a aparência como os homens olham, ele olha o coração.
Deus não escolheu nenhum dos homens fortões. Samuel perguntou se tinha mais
alguém na família que não estava ali, simmm tinha Davi, um pequeno pastor de
ovelhas, mas ele não era como os irmãos dele.
Quando Davi apareceu, Deus falou ao coração de Samuel que era ele o escolhido.
Sem problemas, porque Deus nos olha como verdadeiros vencedores, ele não olha a
nossa beleza, o nosso peso, o nosso cabelo, ele nos fez perfeitos.
Logo depois, Davi se tornou um grande rei, e um homem com o coração que agradava
a Deus.
Ezequias quando se tornou rei, quis ser igual a Davi, para agradar a Deus, e por isso
buscou fazer tudo certinho e se enxergar como alguém que Deus escolheu.
Você é escolhido por Deus antes mesmo de nascer, ele sonhou como seria cada
pedacinho de você, afinal você é parecido com Ele. Nunca deixe ninguém te machucar,
conte para alguém que vai poder te ajudar. E se disserem que você é feio, baixinho,
gordinho, magrinho, não se preocupe, corra para o espelho e fale: sou filho de Deus
então sou igual a ele, sou lindo, sou forte.
Você é a imagem do leão da tribo de Judá, e não apenas um pequeno gatinho.
Como Davi, como Ezequias você são príncipes e princesas do grande Rei Jesus.
Hoje você vai receber uma nova identidade, a identidade de uma criança linda,
especial, que nasceu para vencer, hoje você é uma nova criança.
Aquela historia de você querer ser parecido com outra pessoa só para gostarem de
você, chega acabou.
Você é parecido com a melhor pessoa do mundo, que nunca perde que é super
inteligente, é grande e poderoso, você é parecido com Jesus. E ele te ama assim como
você é, e por isso você também tem que se amar.
Vamos orar.
Oração
Coloque as mãos sobre os olhinhos:
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Senhor Jesus, muda hoje o jeito como me vejo, eu quero me ver como o Senhor me vê,
pois sei que me ama muito, e me fez lindo e perfeito.
Que nada venha mudar isso, que tudo que me machucava fique pra trás, e que eu
comece um novo tempo. Sou uma nova criança em nome de Jesus. Amem
Versículo
E assim se alguém é de Jesus, é uma nova pessoa, as coisas velhas já eram, e tudo é
novo.
II Cor 5.17
Oferta
Jesus se entregou lá na cruz por amor a você, para que hoje você fosse essa linda
criança e tivesse essa linda família.
Entregue hoje uma oferta de amor a ele também.
Atividade
As crianças irão preencher o RG apostólico –
NOME- Ex. Ana linda vencedora – Samuel Sacerdote Valente - De características
para cada nome ( a criança deve falar o que ela é como um ato profético. Ajude nesse
momento.
FILIAÇÃO – Deus – Jesus Cristo o Rei da Gloria
DATA DE NASCIMENTO – 25 de fevereiro de 2018
LOCAL DO NASCIMENTO- Igreja apostólica Renascer em Cristo

Assine o certificado e complete com o nome da criança.
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Lembrancinha
Um espelho que você pode confeccionar com papel espelho ou comprar
conforme a sugestão, colocar o logo do kids.
Combine com as crianças que todas as vezes que ela a autoestima baixa ela irá se
olhar no espelho e dizer que é a imagem e semelhança de Deus.

Boa aula!

