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Aula 4 – Cura do corpo 

Nesse mês estamos nos santificando e ministrando nossas crianças para que sejam curadas, 
hoje vamos falar da cura do corpo. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Hoje vamos ministrar sobre a cura do corpo, mas até mesmo na história de Naamã para que 
houvesse a cura do corpo ele teve que passar por uma cura interior, pois, se sujeitar a mergulhar 
no barrento rio Jordão ele teve que ser curado do orgulho. 
Professor seja curado no seu interior, toda enfermidade interna sairá em nome de Jesus. Você é 
autoridade na vida das crianças, elas precisam de palavras proféticas e através dessa aula elas e 
suas famílias viverão a cura completa. 

  

Boa aula! 
 

LEIA E MEDITE: 

 

2 Reis 5:1- 15; Is 53.4 
 

OBJETIVOS: 

 

Que a criança seja curada de tudo que esta guardado em seu coração, feridas da alma, 
traumas, ressentimentos. Cura das enfermidades. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

A cura que muitas necessitam não é só física mas na alma, temos crianças que se acham feias, 
não gostam do corpo, do cabelo, e casos que até agridem o próprio corpo. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Utilize recursos visuais que irão marcar a vida das crianças. 
Veja as sugestões!  Use um boneco de EVA e uma caixa de papelão para representar o rio 
Jordão, simule os 7 mergulhos de Naamã , até sair curado. 
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MINISTRANDO: 

Olá crianças, quem aqui gosta de ficar sujo? É ruim não é!? E quem gosta de ficar perto de 
alguém sujo? Difícil não é mesmo? 
 
Hoje vamos falar de uma historia que a bíblia conta sobre um homem que para ficar limpo teve 
que entrar em um lugar nada limpo e nem um pouco agradável. 
 
Mas antes de falar dessa história, vocês sabiam que doenças, enfermidades não são somente no 
corpo, mas, na alma também? Muitas vezes nem sabemos, mas precisamos de cura no interior. 
Por exemplo, tem pessoas que se acham feias, que não gosta do jeito de seu corpo ou cabelo, 
tem aquelas que agridem o próprio corpo por não se aceitarem. Se você é uma dessas pessoas 
fale comigo no final, pois vou orar e você será curado em nome de Jesus, e já posso te adiantar 
que você é uma criança linda, criada a imagem e semelhança de Deus, escolhida por Ele desde 
antes de nascer. (professor não deixe de procurar saber se tem crianças nessas situações, ore 
com ela e descubra a causa, marque uma cura interior se for necessário). 
 
Vamos lá! Aqui está (use o recurso visual) Um homem que era comandante do exército do rei da 
Síria, um homem  que era muito respeitado e honrado pelo rei, pois era um soldado valente.  Seu 
nome era Naamã e ele sofria com uma terrível doença na pele chamada lepra. 
Na casa de Naamã tinha uma menina que trabalhava ajudando sua esposa, ela era israelita  que 
veio do povo de Deus em Israel. 
Certo dia a esposa dele falou para ele: A nossa serva me contou que você deve procurar o 
profeta da terra dela chamado Eliseu. Ela disse que Deus pode curar você através do profeta”. 
Naamã resolveu procurar o profeta Eliseu. Então, Eliseu mandou um homem levar esta 
mensagem: “Mergulhe no rio Jordão sete vezes. Se fizer isso você será curado”. Imagina como 
Naamã ficou bravo, primeiro porque não foi recebido pelo profeta, afinal ele era um poderoso 
comandante do exército da Síria, e talvez ele tenha pensado que o profeta fosse fazer uma 
oração e pronto e na Síria tinha muitos rios mais bonitos do que o rio Jordão para mergulhar sete 
vezes. 
Os servos de Naamã o convenceram dizendo: Comandante faça o que o profeta disse, não é 
uma coisa difícil de fazer. E se for curado valerá obedecer. Então Naamã mergulhou no rio Jordão 
sete vezes. Quando ele acabou, sua doença da pele tinha sumido!  
Ele ficou tão feliz pela cura que foi até o profeta Eliseu para agradecê-lo. Naamã disse: “O Deus 
de Israel é o único e verdadeiro Deus!”. 
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Deus faz as coisas da maneira Dele, só precisamos obedecer e muitas vezes Ele quer uma 
atitude nossa. (encoraje as crianças a ter atitudes e demonstram a fé, por exemplo, se tiver 
crianças no caso que citamos no inicio da aula, você como profeta dará direção para que ela 
tenha atitude a caminho da cura). 
Criança você que precisa de uma cura, seja no corpo ou na alma, ou a cura de algum familiar, 
essa semana você tem um desafio, a sua escolha será como a de Naamã? Obedecer? Amém.! 
Faremos um jejum, explique para as crianças como será. 
 
 (Esta no final da aula, um cartãozinho para eles levarem e um bilhete para os pais. (em anexo) 
 

ORAÇÃO: 

Senhor Jesus o meu corpo é curado porque o Jesus levou sobre ele todas as minhas 
enfermidades na cruz, eu e minha família viveremos a cura completa em nome de Jesus. 
 

VERSÍCULO: 
 

Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23  

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1) Quem era Naamã? 

2) O que a esposa disse para ele? 

3) O que o profeta falou para Naamã? 

4) Naamã obedeceu? 

5) Quantas vezes ele teve que mergulhar para ser curado? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Naamã ficou tão feliz pelo milagre que viveu que quis entregar uma oferta para o profeta Eliseu, 
mas ele recusou porque quem fez o milagre foi Deus. O coração de Naamã estava muito grato 
ele queria entregar, não como troca, mas por alegria e gratidão ao único e verdadeiro Deus que 
cura. 
Vamos também entregar nossa oferta. 
 

ATIVIDADE  

Espelho! Como você se vê ? 
Peça para a criança desenhar ou falar como ela se vê. Nessa atividade você irá perceber a 
criança que necessita de cura ou de uma atenção especial sobre sua alto estima. Atenção para 
as possíveis ilustrações ou até mesmo se a criança não quiser desenhar. 
No final de atividade louve “ Raridade  - de Anderson Freire” 
 

                        



 

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

#omelhorsegundosemestre 

 

LEMBRANCINHA 

 

Faça um relógio como se fosse de mão antigo. Modelo em anexo. 

    
 
 
BILHETE PARA OS PAIS E CARTÃO PARA O JEJUM DAS CRIANÇAS 

 

Em anexo! 
 

     
 
 
Boa aula! 


