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Aula 2 – Cura do Desanimo 

 

Nessa aula vamos abordar sobre o desanimo, a falta de apetite, sono inexplicável, desanimo em 

ir  para escola ( e até identificar os motivos, bullyng , dificuldade para aprender ou mesmo algo 

espiritual e familiar). 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
O desânimo é uma situação que paralisa, que te faz perder a vontade, te deixa sem coragem, e 
leva a ficar sem esperanças. 
Uma atitude ou palavra pode decidir e interferir em nossa caminhada, nos animando ou 
desanimando. 
O que seria do povo do Egito se Moisés desse lugar ao desânimo? Ai Deus, poxa estou cansado, 
sem vontade de andar com este povo pelo deserto. 
E Davi? Não iria levar o lanchinho de seus irmãos, e nem derrotaria um gigante. 
O desânimo é inimigo da conquista e o grande vilão em nossos desafios diários. 
E com uma criança não é diferente, as crianças são muito influenciadas pelo desânimo, e 
algumas vezes, os adultos confundem desânimo com preguiça. 
A falta de ânimo pode levar a depressão, e a morte física e espiritual, traz a vontade de desistir. 
Podemos vencer e levar a criança a vencer com atitudes e palavras de bom ânimo. Incentivando, 
fortalecendo as palavras e qualidades da criança. 
Josué precisava ser animado na força do Senhor, se sentia desanimado, fraco, e Deus o mandou 
ter bom ânimo. 
Em sua boca a poder, hoje você terá bom ânimo, e levará a palavra de bom ânimo para nossas 
crianças. 
  

 

LEIA E MEDITE: 

 

Mc 9.17-27 
 

OBJETIVOS: 

 

Levar a criança a vencer o desânimo e a serem cheios de fé e curados. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

O foco que queremos dar é que hoje em dia, várias crianças têm transtornos, estão desanimadas, 
sentem-se cansadas sem explicação, falta de concentração, dificuldade no aprendizado, 
hiperatividade. Crianças que agem como aquele menino hora de um jeito hora de outra, trazendo 
desespero para os pais e causando sérios problemas familiares que os pais não sabem como 
resolver, indo de médico em médico e até terapeutas e psicólogos, sem, no entanto encontrar 
uma solução, e aqui podemos ver o grande milagre que só Jesus pode fazer, através da 
autoridade da igreja apostólica. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
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Leva para aula várias imagens que representem desanimo... Antes de iniciar a aula, numa roda 
de conversa fale sobre cada uma das imagens e deixe-as expostas, depois peça para as crianças 
ficarem perto das imagens que mais se pareçam com a situação delas, pode ser mais de uma 
criança em frente da mesma imagem. Tem imagem que abrange muitas coisas, essas voce 
precisa descobrir de uma forma mais próxima dessa criança, porque muitas vezes ela  não 
consegue expressar o que ta sentindo. 
Se tiver criança que não escolheu nenhuma imagem, não force, diga que ela irá te ajudar a orar 
por aquelas que apresentam algum desanimo. 
A partir daí professor voce já começa a identificar o que irá quebrar na vida dessa criança para 
que haja cura. E no final da aula, junto com as crianças vamos rasgar essas imagens 
representando que venceram e são curadas desse desamino, em nome de Jesus. 
 
Desanimo por ver os pais brigando                        Sem vontade de estudar ou ir para a escola 

        
 
 

Sem apertite                                                                       Sente-se sozinho 
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Não tem amigos ou sofre bulling                                                        Muito sono 

   
 
 

Essa abrange diversos motivos de tristeza ou desanimo que não conseguem explicar. 

 
 
 

MINISTRANDO: 

 
Como falamos na nossa roda de conversa, o desânimo é a falta de vontade de fazer alguma 
coisa, um preguiça misturada com tristeza, falta de coragem, é a vontade de desistir e não tentar 
de novo, de querer ficar quietinho. 
A Bíblia nos fala a história de um pai que já estava desanimado, muito cansado de ver seu filho 
desde pequeno sofrendo, o filho dele tinha comportamentos de ataques, às vezes, se jogava no 
chão, se jogava em  lugares perigosos, e se machucava, nem para a escola conseguia ir. 
Cada vez mais aquele pai ficava desanimado, porque ninguém conseguia ajudar seu filho; ele 
não tinha nem forças para tentar fazer algo. 
Aquele pai vivia triste e desanimado. 
Certo dia ele ficou sabendo que Jesus estava lá pertinho dele, correu lá e pediu ajuda para os 
discípulos, mas os discípulos não puderam ajudar, aquele homem ficou mais desanimado ainda, 
e Jesus vendo, perguntou o que estava acontecendo, aquele pai contou tudo, e com toda falta de 
ânimo falou, “mas, se tu podes alguma coisa, nos ajude”. 
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E Jesus logo falou tudo é possível a que crer. 
Aquele pai chorando, desanimado pediu para que Jesus o ajudasse na falta de fé, de forças e de 
ânimo. 
Jesus mandou embora aquela doença, todo aquele mal que existia na vida daquele menino e ele 
foi curado. 
Hoje se você não consegue fazer algo porque esta desanimado, triste, não consegue dormir ou 
quer dormir de mais, não tem vontade de comer, de brincar, estudar sempre está sem vontade e 
acha que não consegue nada, você vai orar comigo e com seu amiguinho que você juntou o 
coração. E vamos vencer este desânimo, e teremos bom ânimo. 
  
Professor nessa hora, assim como Jesus fez coloque-se na posição de autoridade na vida dessas 
crianças, expulse todo desamino enfermidades, clame por cura e libertação em nome de Jesus. 
Junto com as crianças rasgue as imagens representando que estão curadas e libertas. 
  

 

ORAÇÃO: 

Professores orem junto com eles ungindo. 
Senhor em nome de Jesus eu hoje te peço ajude na minha falta de fé e de ânimo, que o Senhor 
possa me dar bom ânimo sempre e que eu vença tudo aquilo que me desanima a estudar, 
brincar, conversar, e comer. Em nome de Jesus, amém. 
 
 

VERSÍCULO: 

 

 Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, 

por onde quer que andares. - Josué 1:9   

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1) O que acontecia com o menino da historia? 

2) Como o pai se sentia? 

3) Quem o pai procurou? 

4) O que Jesus fez? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Jesus entregou ali uma oferta de amor, derramando sobre aquele pai uma fé maior, e dando a ele 
bom ânimo. 
Hoje você irá entregar com alegria uma oferta, e durante a semana vai preparar também uma 
oferta e trará no próximo culto. 
 
 

ATIVIDADE  

Pintura de rosto! Nada de rosto desanimado, somos curados. Faça pintura simples no rostinho 
das crianças (verifique com os pais se pode ou faça na mão) As crianças adoram. 
Enquanto voce faz as pinturas, musica animada, brinquedos, massinha de modelar... Nossas 
crianças são alegres e curadas. 
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No rosto! 

  
 

No braço! 
 

 
 
 

LEMBRANCINHA 

 

Um boton ou uma medalha. 
 
 
 

                


