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                                                                                                 ANO APOSTÓLICO DE EZEQUIAS                                                                                                                              

                                                                            FEVEREIRO DE 2018 
 

   

CURA FISICA 

AULA 03 
 
INTRODUÇÃO 
 
Nesta aula vamos falar sobre cura física, ensinar aos nossos bebês que nosso Deus é tão 
poderoso que pode curar toda e qualquer enfermidade física. 
 
 
 PARA O PROFESSOR 

 
Temos vários exemplos na bíblia de cura física, hoje vamos focar na cura da enfermidade 
de Ezequias, que fez o que era reto perante o Senhor e tinha muitas ofertas no altar, ele 
conhecia ao Deus que ele servia, a bíblia diz que ele adoeceu de uma enfermidade mortal, 
como se fosse um câncer e o profeta Isaias foi até a casa dele para avisar que ele iria 
morrer mais ele apostólico e não aceitou e foi clamar e chorou na presença daquele que 
poderia resolver seu problema, não ficou se lamentando e horando para os vizinho ou 
amigos, e o Senhor ouviu o seu clamor e acrescentou mais quinze anos de vida para o Rei. 
Que todos os dias das nossas vidas possamos ter esse espirito inconformado e chorar e 
clamar para quem pode resolver todas as coisas. 
 
 
 BASE BIBLICA 

 
2 Reis 20:1 ao 11 Isaias 53:4 

 OBJETIVO 
 
Ensinar que o Senhor é poderoso para curar nossas enfermidades 
 
 
VERSICULO 
 
Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaias 53:4 
 
                                                                                      
 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
A nossa sugestão para esta aula é você professor se vestir de enfermeira ou enfermeiro 
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Vamos precisar de uma caixinha de remédios, você pode comprar ou pode confeccionar em caixa 
de sapato ou outro material de sua preferência  
 

 
 
Dentro da maletinha você vai colocar as figuras que vamos usar para ilustrar a história  
 

                               
Coroa em Eva para representar o Rei                                     Band aid 
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Nuvem em Eva                                     Uma maça verde, desenhe uma carinha triste com lagrimas. 
 
 
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
 
Oiee eu sou uma enfermeira que cuida dos doentes no hospital, você já foi no médico com a 
mamãe e o papai? 
 
 Eu vim aqui contar para vocês o que aconteceu com o Rei Ezequias, um dia ele ficou muito doente 
e o papai do céu pediu para o profeta Isaias contar que o Senhor iria levar o Rei para morar no céu, 
mas o Rei olhou para parede e começou a falar com o papai do céu e pedir para o Senhor curar os 
machucados dele, e sabe o que aconteceu? 
Ele foi curado, o papai do céu deu para o rei mais 15 anos de vida. 
Nossa, será que o papai do céu pode curar o seu e o meu dodói? 
 
Ele pode sim, porque ele não mudou, ele é o mesmo que era lá no tempo do rei Ezequias, continua 
o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. 
 
Oração 
 
Papai do céu cura hoje o dodói da minha mamãe e do meu papai e também o meu, em nome de 
Jesus. Amém!! 
 
 
 ATIVIDADE 
Vamos precisar de: 
 
Maças em Eva 
Fita crepe 
Caneta esferográfica preta 
 
Desenhe junto com eles carinhas felizes, para representar a cura e deixe que colem e descolem a 
fita crepe na maça. 
 
Ministre que antes da cura o rei chorou e clamou aos pés do Senhor e foi curado por isso não 
precisa mais chorar. 
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 LEMBRANCINHA 
 
Uma maletinha de médico  
 
Você pode colocar o que quiser, use sua criatividade. 
 

 
 
 
Escreva no verso da lembrancinha 
 
Ele levou sobre si todas os nossos dodóis!! Isaias 53:4(adaptado) 


