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INTRODUÇÃO 
 

Setembro!! #OMELHORSEGUNDO SEMESTRE 

Nossa Campanha este mês é Sou Curado! 

Nossas crianças serão libertas de suas angustias, medo, desanimo e receberão a cura em tudo em nome 

de Jesus. 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Vamos iniciar uma nova campanha, e com um  tema é muito sério, vamos falar sobre cura, este 

assunto pode mudar primeiro a sua vida espiritual, e  pode também  transformar a vida das 

crianças e de suas famílias. Preparados para viver o novo de Deus? 

O ponto mais importante dessa campanha é  a santificação, você precisa se santificar, se limpar 
de toda sujeira desse mundo, para poder receber a cura que vem do Senhor para todas as suas 
mágoas e angústias, o Senhor está pronto para derramar de toda cura que vem do céu sobre 
você e sua casa, mais para isso você precisa se abrir e deixar que o Espírito Santo de Deus te 
ensine a viver em santidade, se disponha a fazer um jejum durante toda essa campanha para que 
você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer cura para famílias inteiras, não 
existe maior recompensa do que estar no centro da vontade de Deus fazendo aquilo que o 
Senhor te entregou nas mãos para fazer, por isso se dedique, entregue ao Senhor o seu melhor. 
 
 
Vamos lá! Profetizamos que nossas crianças são curadas em nome de Jesus. 
 
 
Nossas aulas: 

Aula 
 

Tema Da Aula História Bíblica 
 

Referência 

 

Dia 
01 

Cura das 
amarguras 

 

Amargura de Noemi 
 

Rute 1.20; Prov 16.24; Prov 24.13; Prov 27.7; Sl 
119.103 

Dia 
08 Cura do desânimo 

Cura do Jovem 
possesso 

Mc 9.17-27 

Dia 
15 Cura da mente Jeremias Jr 1.7-10; Prov 23.7 

Dia 
22 Cura do Corpo Cura de Naamã 2 Reis 5:1.15;  Is 53.4 

Dia 
29 Somos Curados Nossa Cura Rom 8.37 

 

 

 

 Equipe Pedagógica. 

Ótimas aulas!! 



 

Setembro – Sou Curado 
 2019 – O ANO MAIS APOSTOLICO DAS NOSSAS VIDAS “ 

#omelhorsegundosemestre 

 

Aula 1 – Cura da Amargura 

Hoje vamos falar de Noemi, sobre suas amarguras e profetizar que nossas crianças serão libertas 
de toda amargura. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Depressão é uma doença grave, e não é um simples cansaço ou desanimo, tem que ser tratada, 
e a pessoa acompanhada e muito amada. 
Em 2014 uma reportagem da Revista Crescer, foi apontado o grande crescimento de crianças 
com depressão pelo mundo.Estima-se a incidência de depressão de 1 a 3% entre crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos. 
A depressão em adultos é fácil identificar, pois, um adulto demonstra sua dor, sua angústia e sua 
amargura. Como exemplo Noemi, que não temeu em nenhum momento em pedir para lhe 
chamarem de Mara. 
Identificar essa doença em uma criança requer mais cuidado, mas somos cheios do Espírito 
Santo, o que nos faz discernir todas as coisas. A criança pode entrar em depressão, às vezes, 
por coisas que para os adultos são fúteis, como mudança de casa, escola, perda de um animal, 
bullying, a falta de algum brinquedo, roupas, celular (sim infelizmente), ou por situações como 
perda de algum familiar, separação dos pais, abandono, medo. 
Ela acaba se tornando uma criança amarga, que pode até ser ríspida para se defender. 
Temos o papel muito importante, orientar os pais através da palavra e em amor, e principalmente 
abraçar esta criança e mostrar o quão doce é a palavra de Deus. 
Sabemos que a palavra de Deus é doce como o mel, a doçura do mel pode apagar qualquer 
lembrança amarga do paladar. 
E é isso que iremos fazer, nesta campanha vamos derramar o mel sobre cada criança, e mostrar 
que elas podem ser curadas e amadas. 
Boa aula! 
 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Rute 1.20; Prov 16.24; Prov 24.13; Prov 27.7; Sl 119.103 
 

OBJETIVOS: 

 

Mostrar que mesmo em meio à dor e a situações amargas, Deus pode trazer doçura e nos levar a 
viver honra. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

 Crianças irritadas, sem apetite ou apetite excessivo, falta de concentração insônia ou sono 
excessivo, culpa, tristeza e desânimo. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Separe alimentos amargos/azedos,  e doces (principalmente mel) em potinhos, cubra de uma 
forma que nenhuma criança veja. 
1 venda 

 
Lanchinho: pão doce, sonho, bisnaguinha com algum recheio doce. 



 

Setembro – Sou Curado 
 2019 – O ANO MAIS APOSTOLICO DAS NOSSAS VIDAS “ 

#omelhorsegundosemestre 

 

MINISTRANDO: 

Faça todas as crianças experimentarem tanto uma coisa amarga e uma coisa doce, alternando 
para que marque o paladar de cada um diferentemente. Sempre de olhos vendados para que elas 
apenas se lembrem do gosto. 
Não é ruim experimentar coisas amargas? Fica aquele gosto ruim e parece que não vai acabar 
nunca. 
Noemi estava com este gosto ruim, ficou irritada, não conseguia mais pensar em nada, a tristeza 
era muito forte, medo, ela se sentia culpada, mesmo não sendo; tinha dias que só queria ficar no 
quarto dela e dormir para sempre, e tinha dias que não conseguia dormir. 
Estava tão amarga que pediu para que ninguém a chamasse de Noemi, mudou até o nome dela, 
queria se chamar Mara ( que significa amarga). Ela estava assim, porque havia perdido tudo, 
seus filhos e seu marido. 
Quem aqui já se sentiu assim como Noemi porque perdeu um bichinho, alguém da família, ou 
porque aconteceu algo que te deixou muito triste? O que você sentiu? (deixe-os falarem). 
Dá vontade de sumir, de fugir, de se esconder? (Nesse momento da aula explore bastante o que 
as crianças têm a dizer e se tiver um exemplo seu de perda e superação conte para eles, afinal 
voce é um espelho para eles - Explore sobre suas angustias, muitas crianças ficam sozinhas 
enquanto os pais trabalham, outras se sentem angustiadas não somente pelas perdas, mas pela 
chegada de um irmãozinho que de certa forma ela acha que perdeu, que ficou de lado e isso gera 
angustia... Ore ao Senhor e peça para que ele te direcione nesse momento e traga revelação 
para que haja cura em nome de Jesus). 
Noemi ficou assim. 
Mas Deus ele sempre tem algo doce para nossas vidas, e para a vida de Noemi, não foi diferente, 
mesmo ela estando amarga. Deus a fez voltar para Belém (lugar do pão) e com uma pessoa que 
adoçou sua vida: Rute. 
Deus mudou a vida de Noemi, através de Rute, ela voltou a ter forças e se alegrar. A amargura foi 
embora, e ela pode então ver que Deus a amava muito e tinha muitas coisas boas para fazer na 
vida dela. 
Lá em Salmos 119 fala que a as palavras de Deus são doces como o mel, e em Provérbios que o 
mel é saudável, faz bem. 
Noemi voltou para Belém e lá ela viveu a cura e a honra, Belém significa o lugar do pão. Jesus é 
nosso pão da vida, hoje vamos celebrar em Belém a ceia, lembrando que Jesus é este pão da 
vida. 
Quem tem o pão da vida, a amargura não toma conta, é curado. 
Vamos orar e vamos celebrar a Ceia. 
 

ORAÇÃO: 

 

Professor leve óleo da unção e ore com eles quebrando a amargura: Em nome de Jesus hoje 
essa amargura e depressão irá embora da minha vida e da minha família, nós somos curados, e 
palavra de Deus através de Jesus será doce como o mel em minha vida. Amém 
 

VERSÍCULO: 

 

Boas palavras são como o mel: doce para a alma e cura para o corpo. Prov 16.24 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 
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1) O que aconteceu com Noemi que ela ficou muito triste? 
2) Ela ficou triste para sempre? 
3) Como devemos agir quando vem uma tristeza muito forte em nosso coração? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Assim como Boaz entregou uma oferta de resgate por Rute, Jesus se entregou como oferta para 
nos resgatar de toda amargura e tristeza. Hoje vamos entregar a Jesus uma oferta de gratidão, 
pois ele nos resgatou de toda dor. 
 

ATIVIDADE  

 
DESENHO LIVRE 
 

Também é por meio do desenho, que a criança demonstra suas emoções, até mesmo as 
maiores, integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade.  
Através da analise desses desenhos vamos poder identificar algo mais profundo que alguns não 
conseguem expressar verbalmente. 
Entre 3 pedaços de papel para cada criança, pode ser metade de uma sulfite. 

1. Então de uma forma bem a vontade peça para que desenhe o que quiserem; 
2. Algo que o deixou triste; 
3. Algo que o deixou alegre. (depois veja se tem relação a alegria combateu a tristeza). 

 
Peça discernimento ao Senhor! 
 

LEMBRANCINHA 

 

Chaveiro de coração escrito sou curado. 
 

 


