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Campanha - Tempo de Cura 

Aula 01 – Cura do Mal desta Terra 

  

Glória Deus porque estamos aqui iniciando mais uma campanha, que o Senhor possa 
continuar nos dando graça para levar a palavra Dele aos donos do reino. 
Esta campanha vai tratar de cura em vários aspectos, portanto se prepare porque a 
guerra já começou no momento em que você abriu está aula, se revista com a 
armadura de Deus, se santifique, erga um clamor ao Senhor em favor desta campanha, 
porque nós vamos abalar as estruturas do inferno debaixo da cobertura do sangue de 
Jesus. 
 

Estude na bíblia apostólica a pag.1587 que esclarece o que é cura interior. 
Estude também na pag.508 a vida de Ezequias. 
 
 
 

Para você professor (a) 

 
O Apóstolo Estevam nos ministrou a respeito de que será um ano de limpeza, e que 
será um tempo de cura. 
Vivemos um tempo onde à enfermidade da alma tem atacado pais e filhos. 
Começa em um acumulo de tristezas, medos, inseguranças, informações fúteis e 
inúteis. 
A mídia tem bombardeado as nossas crianças, querendo mostrar que o errado é legal 
e se tornou certo, que é normal. 
Um ex:Carnaval, é costume do país, é legal, é divertido. 
Quando a verdade é que este costume da terra vem carregado de malignidade e 
ensinamentos errados. 
  

Base Bíblica 

 II Crôn 28.22-27; II Crôn 29. 4- 7 Mateus 5. 8 

Objetivo  

 Levar as crianças a entenderem que existem coisas ruins e que não podemos 
carregar a vida inteira conosco. 

 Que devemos jogar fora tudo que representa o velho  
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Situação da Criança 

Estamos a poucos dias do Carnaval, e muitas crianças ainda tem  a ideia de que é uma 
festa legal, que não tem problema participar.  
Músicas que não edificam e ensinam um vocabulário errado. 
Crianças se tornando adultos muito rápido, perdendo a inocência de ser criança,  Por 
causa dos meios de comunicação.  
Alem da grande exposição do corpo da mulher. 

 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 

 1 mochila - dentro você  colocará:  
 Roupas velhas, brinquedos velhos, imagens de carnaval,pedras embrulhadas em 
sulfite com os dizeres: 
Angústia, briga, palavrão, bullying, confusão, idolatria, desobediência etc. 
A ideia é que a mochila esteja bemmm pesada ao ponto de nem você aguentar 
carregar.  

 Coloque nome na mochila de Acaz. 

Contando a História 

 

Nossa que mochila pesada, não consigo nem tirar ela do chão e nem carregar. 
Como que Acaz conseguia reinar carregando isso? 
Quem quer me ajudar? 
Mas, vamos ver o que tem dentro:  
Nossa que roupa velha, toda rasgada e um cheiro bem ruim, e estes brinquedos estão 
na hora de ir para o lixo também.  
Nossa! Olhem só o que ele carrega, idolatria, angústia  (vá tirando todas as pedras e 
explicando cada uma). 
Acaz carregava muita sujeira e espalhou tudo isso sobre Judá.  
Quando ele morreu, quis deixar essa mochila lotada de sujeira para Ezequias. 
Mas Ezequias fez uma escolha, jogar tudo no lixo. Chamou todos os sacerdotes, levitas 
e povo e já avisou:  
Vamos fazer tudo diferente, ninguém aqui vai mais carregar este peso. 
Vamos tirar primeiro tudo o que é velho da casa de Deus e jogar no lixo, vamos fazer 
uma limpeza.  Deus gosta de lugares limpinhos. 
E a partir de agora vamos adorar a Deus e não mais aquilo que o mundo quer que 
façamos.  



                                  ANO APOSTÓLICO DE EZEQUIAS 

FEVEREIRO/2018 

 

Ezequias fez tudo que agradava a Deus a partir daquele dia. E Deus era com ele. 
 
Hoje vamos buscar esta limpeza para nós e nossa família, e vamos profetizar que 
seremos Ezequias, que faremos a diferença, e que sempre vamos buscar agradar 
a Deus. 
Você vai jogar no lixo todo o mal desta terra: a tristeza, as brigas, assistir coisas 
erradas, desobediência.  
Você vai limpar teu coração para Jesus entrar e morar em um lugar limpinho. 
Você não precisa mais carregar esse peso, porque Jesus já carregou um peso por nós 
e ele nos tornou livres de todo o mal. 
Você está semana tem a super missão de falar para o papai e mamãe que vão juntos 
jogar tudo o que está velho e quebrado fora, roupas, brinquedos, ... para Deus trazer o 
novo, e vão orar com eles para tirar tudo o que está sujando o coração de vocês com 
tristeza, medos, confusão e vão pedir em família para Jesus entrar na casa de vocês e 
assim poderão ver o milagre que ele tem. 
 

Oração 

Senhor, em nome de Jesus, hoje eu jogo fora do meu coração e da minha mente tudo 
o que me faz mal e que não te agrada. Que eu possa ter meu coração limpo para o 
Senhor viver aqui e na minha família pra sempre. Eu declaro que sou livre do mal desta 
terra. AMÉM  

Ensine as crianças a cantarem o louvor: Sou Livre. 

https://www.youtube.com/watch?v=NYX4XdkY1bE 

 

Versículo 

Bem-aventurados os limpos de coração,   porque verão a Deus. 
Mateus 5:8 
 

Oferta         

Quando Ezequias se tornou rei e fez a escolha de mudar a história de sua família, ele 
entregou como oferta uma limpeza em todas as famílias de Judá, tirando tudo que 
desagradava a Deus e abrindo as portas do templo, para que assim todas as famílias 
pudessem adorar a Deus. 
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Hoje tua oferta será pela sua família, entregue o seu melhor. 

 

Atividade 

 

Jogo da memória coletivo. Faça um cartaz conforme a sugestão e coloque imagens. 

 

       

          

 

Lembrancinha 
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            A lembrancinha deverá ser um bloquinho com coração. Oriente a criança a 
fazer o registro, desenhar ou escrever o que precisa ser limpo e quando realizar a 
limpeza marcar no bloquinho também. A cada domingo peça para olhar, acompanhe e 
oriente a criança.  

   

 

 

 

  

Boa aula! 

  

 


