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Orientação para líderes de crianças 

 Seu estilo de vida é o maior exemplo que você pode deixar para suas crianças. 

 Seu tempo diário com Deus, sua busca e intensidade irão fazer toda a diferença em suas 

ministrações. 

 Nunca deixe para estudar a lição na última hora, ela deve ser lida uma semana antes, afim de 

que a verdade ali inserida torne-se realidade para você. 

 Conheça suas crianças. Procure visitá-las para saber a realidade de cada uma. 

 Ore por elas, para que mudanças aconteçam em suas vidas. Ore para que toda a oposição 

das trevas seja quebrada em nome de Jesus Cristo. 

 Não esqueça que cada encontro é uma oportunidade para o Espírito 

Santo trabalhar no coração das crianças. 

 Não considere seus alunos como seu legado espiritual, pois Jesus 

disse a Pedro: “apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21:16 b). Trabalhe 

para no sentido de imprimir o caráter de Cristo nelas. 

 Encerre cada reunião compartilhando um lanche. Não precisa ser algo 

complicado, o objetivo é terem um momento de comunhão. 

 Faça cópias das atividades das lições de acordo com o número de participantes. 

 Não esqueça que as células de crianças acontecem simultaneamente a dos adultos, com 

crianças de todas as idades. Assim, procure atender a todas com sabedoria 
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Lição 1 - Hoje é Dia de Arte 

 

Princípio: 

Deus quer nos deixar perfeito. 

 

Versículo: 

“Quando o vaso que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, 

conforme queria.” (Jeremias 18:4.)  

 

Quebra-gelo: 

Líder é importante que você deixe a vista alguns vasos de barro, ou algumas ilustrações deles 

para que as crianças se inspirem para fazer o delas. 

Entregar na mão das crianças um pedaço de argila, para que modelem com as próprias mãos 

vasos de barro. 

É melhor colocá-las sentadas á mesa e estas devem estar forradas com papel ou plástico para 

evitar sujeira. 

Permita que cada criança crie o seu vaso, como bem lhe parecer e coloque-os para secar, não se 

esqueça de levá-las para lavar as mãos. 

História do dia : 

Texto Bíblico: (Jeremias 18: 1 – 6) 

Líder agora enquanto você conta a história de como Deus falou com Jeremias a cerca do povo 

dele, vá moldando o seu vaso com a argila. 

Sabem crianças, Jeremias era um homem de Deus e recebeu o encargo de explicar ao povo de 

que eles não estavam andando como Deus desejava, mas para Jeremias entender direitinho o 

recado que deveria dar, o Senhor mandou que ele fosse até a casa do oleiro, um homem que 

fabricava vasos de barro, para ver com seus próprios olhos o que ele poderia fazer se eles não 

mudassem de vida. Chegando lá ele viu o oleiro modelando um vaso, como este que eu estou 

fazendo aqui, mas de repente ele se estragou na sua mão, (amasse o vaso em um dos lados), 

tornou ele a fazer o outro (amasse novamente a argila e retorne fazer o vaso), como bem lhe 

pareceu. 

 

Aplicando a palavra: 

 O oleiro, fabricante de vaso é o Senhor. 

 O vaso somos nós, eu e você. 

 Muitas vezes não estamos fazendo aquilo que o Senhor deseja que fizéssemos. 

 Saiba que ele pode se quiser, e quebrar e fazer de novo. 

 Deus nos criou para sermos vasos de honra (respeito), vasos bons, meninos e meninas 

obedientes, que falam a verdade, que amam seus amigos e respeitam os mais velhos. 

 Quando deixamos de ser como ele planejou que fossemos, o seu desejo é nos quebrar e fazer 

de novo. 
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Acerto: 

 Há áreas de sua vida (vaso) que não estão agradando a Deus? 

 Como anda o seu comportamento para com seus pais e amigos? 

 Você gostaria de mudar? Deixe então que Ele te molde da maneira como desejar. 

 Vamos orar? 

“Senhor eu sou teu vaso, tu és o oleiro e o barro sou eu, quebre e transforme até que a 

tua vontade se cumpra em mim”. Este é um momento especial em que você, líder, deve 

ungir cada criança (vaso) que quer ser moldado por Deus, pedindo que a vontade e o 

propósito dele se cumpram em cada uma delas. 
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Lição - Dia de Deixar a Preguiça. 

 

Princípio: 

Trabalho de criança é pouco, mas vale muito. 

Versículo: 

As formigas não são um povo forte; todavia no verão preparam a sua comida. Provérbios 30:25. 

Quebra-gelo: 

O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 21:25 

Assista este vídeo com as crianças e converse com elas sobre os pontos negativos de ser um 

preguiçoso: 

Exemplos: 

 não se organiza para fazer o que lhe é pedido; 

 coloca sempre o descanso na frente dos deveres; 

 aceita ser desatento e sem vergonha; 

 deixa tudo para a última hora; 

 vive fugindo, aprende a dar um jeitinho para tudo; 

 não consegue terminar as tarefas, faz as coisas sem capricho; 

 desaponta os pais e professores; 

 passa vergonha e se torna uma pessoa derrotada na vida; 

 

Assista ao Vídeo: O Preguiçoso no escritório (http://www.youtube.com/watch?v=sZMbU7ItlJo). 

História do dia: 

Texto Bíblico: Provérbios 6:6-11 

Ler o texto da Bíblia para as crianças (na versão da linguagem de hoje). 

Explicar que toda criança tem o desafio de vencer a preguiça todos os dias. Por exemplo: a mamãe 

manda o filho levantar e ele gosta de esperar mais um pouquinho. A mamãe manda arrumar a 

cama, e ela deixa para mais tarde. E a lição? E o banho? E quando manda guardar os brinquedos 

que estão espalhados pela casa? 

No seu coração diz: - “Ah! Eu sou criança! Quando eu crescer, vou fazer as coisas na hora!” Mas 

isto não é verdade, se não começarmos a trabalhar ainda crianças, vamos nos tornar adultos 

preguiçosos e faltará dinheiro (sustento) em nossa casa. 

Você sabia que Deus trabalha? 

O Evangelho de João - 5:17 diz: “Então Jesus disse a eles: O meu Pai trabalha até agora, e eu 

também trabalho”. 

Se servirmos a um Deus que mesmo sendo dono de tudo, está no céu trabalhando, cuidando de 

tudo por lá e por aqui também. E Jesus, seu filho, está hoje junto dele, preparando um lugar para 

nós morarmos com ele, e também intercedendo ao nosso favor. 

A Bíblia diz no Salmo 121:4 que o nosso Pai celestial não tira folga, nem descansa de nos cuidar. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZMbU7ItlJo
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Aplicando a Palavra: 

 Aprenda a trabalhar desde cedo, você pode achar que seu trabalho é pouco, mas representa 

muito para seus pais e para Deus. 

 Comece a trabalhar hoje, fazendo pequenas coisas, para amanhã, quando crescer, você já 

tenha adquirido o bom hábito de ser esforçado, cuidadoso, trabalhador. Trabalhar e se 

esforçar hoje é um investimento para o seu futuro. 

 É desde pequenos que começamos a nos despertar para o chamado que Deus tem para nós, 

a profissão que iremos ter, a carreira que vamos seguir. 

Acerto: 

 Você sente preguiça? A preguiça não vem de Deus, pois como vimos, Deus é trabalhador. 

Está disposto a mudar de vida e ter mais disposição? Se sua resposta for sim, prepare-se para 

ser muito feliz com suas realizações. 

 Vamos fazer um compromisso de ajudar os pais em casa, estendendo a cama, varrendo, 

lavando louça, o carro, passando aspirador, pendurando roupas no varal, levando o lixo para 

fora, organizando a casa e ainda perguntando aos pais: O que eu posso fazer para ajudar mais 

em casa? 

 Lembre-se “O trabalho de criança é pouco, mas vale muito”. 

 Vamos orar? Ordenando que toda preguiça saia da nossa vida e pedindo ao Senhor que nos 

revista do seu poder e nos ajude nas nossas fraquezas. 
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Lição 3 - Dia de Brincar 

 

Princípio: 

Quando estamos juntos, somos fortes. 

Versículo: 

“Uma corda de três cordões é difícil de arrebentar”. (Eclesiastes 4:12b) 

Quebra-gelo: 

Material necessário: Barbante, um novelo de lã. 

Peça que uma criança bem forte venha à frente e arrebente um pedaço de barbante. Depois junte 

dois barbantes e peça a ela para arrebentar os dois. Depois junte três, quatro ou cinco, até que 

ela não consiga mais arrebentar o fio. 

História do dia 

Texto Bíblico: (Hebreus 10:25a) 

“Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ao 

contrário, animemos uns aos outros”. 

O versículo que acabamos de ler diz que é importante estarmos em grupo. Por isso temos a igreja, 

a célula, para nos fazer mais fortes. Eu sozinho faço pouco. Por exemplo, um pedacinho de carvão 

não vai assar a carne. Mas juntando todo o carvão, temos um churrasco! 

Um crente sem a igreja, a célula, é fraco, mas juntando-se com outros na igreja ou célula, pode 

fazer muitas coisas. 

Por isso é importante fazer parte da igreja e frequentar seus trabalhos. 

Pegue um pedaço de corda e mostre para as crianças como é feita a corda para tornar-se forte. 

Leia (Eclesiastes 4:12b), “Uma corda de três cordões é difícil de arrebentar”. 

Explique com a corda nas mãos pegando um de seus fios que, um crente sozinho é fraco, mas, 

juntando os crentes na igreja ou na célula é muito difícil vencê-los porque são bem mais fortes. 

Líder coloque as crianças em um círculo e passe um novelo de lã em volta de sua cintura. Passe 

o novelo para a próxima criança, que fará o mesmo, continuando até que todos estejam ligados. 

Aplicando a palavra: 

 Ainda ligados, faça a seguinte pergunta: 

 Se alguém entrar aqui agora nesta sala e tentar levar um de nós, irá conseguir? 

 É claro que não. Pois bem, foi assim que Deus sonhou com a sua igreja, um povo unido, para 

serem fortes, para resistir ao diabo e para, como um exército, conquistar outras vidas para 

ele. 

Acerto: 

 Você que estar sempre junto com o povo de Deus? Então ore pelo seu irmão do lado esquerdo 

que é o lado do coração, para que ele esteja sempre aqui, junto de você, para que vocês juntos, 

sejam fortes no Senhor. 

 Todos devem orar juntos, levantando um clamor uns pelos outros. 
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Lição 4 - Dia de lembrar de quem eu sou 

 

Princípio: 

Quem vê cara, não vê o coração. 

Versículo: 

“Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer 

e poderem estar de pé na presença do filho do homem, quando ele vier”. (Lucas 21:36) 

Quebra-gelo: 

Colocar as crianças sentadas em círculo, colocar no chão três copos descartáveis, com o rosto de 

crianças em cada um deles. Estes copos estarão com a boca para cima e haverá 2 tiras de papel 

dentro de cada copo, com as seguintes palavras: 

1º copo:  - Primeira tira: - Obedecer minha mãe. 

 - Segunda tira: - Desobedecer minha mãe. 

2º copo:  - Primeira tira: - Amar meu amigo. 

 - Segunda tira: - Odiar meu amigo. 

3º copo:  - Primeira tira: - Ajudar em casa. 

 - Segunda tira: - Não ajudar em casa. 

Moral: Quem olha estes rostinhos lindos, nem imagina a luta que existe dentro destas crianças. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Romanos 7:18-25. 

Paulo, ao escrever esta carta para os irmãos que estavam em Roma, explica exatamente o que 

acabamos de ver com as crianças que estão nestes copos. Devem fazer o que é bom, mas, quando 

percebem, se veem fazendo o que é errado. 

Estas crianças conhecem a palavra de Deus. Então, por que isto acontece? Porque a semente do 

pecado está lá dentro delas, desde quando o primeiro homem pecou. 

Você notou que tiramos duas tiras de papel dentro do copo? 

Ao notar esta semente do mal, Paulo reconheceu que é um homem pecador e que precisa 

constantemente do favor, da ajuda de Deus em sua vida. Pois só com a presença de Deus, ele 

teria forças para vencer o mal. 

Aplicando a palavra: 

 Você percebe esta semente em você? 

 Percebe que existe uma luta contra o que você sabe que é o certo? Contra o que Deus quer 

de você? 

 Você sabe que precisa obedecer, amar e ajudar, mas quando se dá por conta, está 

desobedecendo, brigando e não ajudando. 

 Então, o que podemos fazer para vencer esta guerra? Vigiar, ficar atentos, para fazer o que é 

certo. Mas não vamos conseguir isto sozinhos, por esta razão temos que orar ao Espírito Santo 

que habita em nós, pedindo que nos ajude nas nossas fraquezas 
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Acerto: 

 Lá em I João 3:9 está escrito que aquele que é nascido de Deus, não pode viver pecando, pois 

a semente de Deus está lá. 

 Vamos orar? 

Vamos Pedir a ajuda desta semente de Deus que está em nós, o Espírito 

Santo, para nos ajudar a vigiar a nossa natureza humana, que gosta de pecar. 

Leve suas crianças a reconhecer suas fraquezas e pedir ajuda ao Espírito Santo. 

 Orando a Palavra: 

Lucas 21:36 (Versículo do dia) 
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Lição 5 - Dia de Piquenique 

Material Necessário: Toalha para colocar no chão e uma cesta para piquenique. Frutas feitas de 

Eva ou outro tipo de papel para ilustração no quebra gelo. Lanche: O ideal é levar tudo o que se 

leva em um piquenique (sugerimos: lanche com pão de forma, frutas, suco ou bolo). 

Princípio: 

Como é bom ficarmos juntos para curtirmos uns aos outros. 

Versículo: 

“Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos”. (Salmos 

133:1) 

Quebra-gelo: 

Todos sentados ao redor da toalha com a cesta de piquenique no centro. O líder deve dizer que 

dentro de uma cesta de piquenique colocamos frutas e nós vamos brincar de achar o seu par. 

As crianças deverão fechar os olhos. Coloque atrás de cada criança uma fruta (de papel ou Eva) 

dado um sinal, as crianças abrem os olhos, pegam a fruta e saem à procura de seu par.  

Ao encontrarem devem se abraçar a retornar aos seus lugares (não se esqueça de confeccionar 

uma fruta a mais para o caso de termos um número ímpar de crianças. Troque as frutas e repita 

várias vezes a brincadeira). 

História do dia: 

Texto Bíblico: (Salmos 133:1) e (Provérbios 17:17) 

Após essa brincadeira descontraída e cheia de abraços é o tempo oportuno para conversarem 

sobre como é bom e agradável o povo de Deus viver unido. Quem é o povo de Deus? Nós aqui 

reunidos, vivendo este tempo que o Senhor preparou para estarmos juntos ao redor desta cesta 

brincando, se abraçando, vivendo como uma família vive em um dia de férias. 

Quando eu abraço alguém é sinal de intimidade. Deus quer que sejamos íntimos, amigos 

chegados que brincam, riem, e que saem juntos. No coração de Deus a sua igreja, nós, devemos 

viver como uma grande família. 

Mas não é só no dia de piquenique e de festa que Ele quer que vivamos em unidade, mas no dia 

mal também, no dia da enfermidade e dificuldade. 

Lá em Provérbios 17: 17, diz que: “O amigo ama sempre e na desgraça se torna um irmão”, ou 

seja, alguém muito próximo para ajudar no que for preciso. 

Aplicando a palavra: 

Você tem muitos amigos aqui na igreja (célula)? 

O desejo do coração de Deus é que você não esteja com eles somente aqui neste momento 

gostoso de comunhão. Mas que estreite esta amizade, que o convide para ir a sua casa para se 

tornarem cada vez mais unidos, a ponto de serem irmãos mais chegados. 

Acerto: 

Convide todos a dar as mãos no círculo de comunhão em que estão e a orarem para que o Espírito 

Santo produza unidade, amor, e relacionamentos saudáveis no meio das crianças, afim de serem 

unidas, vivendo como a família que Deus sonhou quando instituiu sua igreja aqui na terra.  

Agradeça também por este piquenique tão especial que está servindo como um momento gostoso 

de comunhão. 

Agora é hora de saborear o gostoso lanche juntos! 
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Lição: Dia de se vestir para a guerra 

 

Princípio: 

Ninguém pode ir à guerra desarmado. 

Versículo: 

“Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes, contra as armadilhas 

do diabo”. (Efésios 6:11) 

Quebra-gelo: 

Leve em uma caixa, todas as peças da armadura, que poderão ser de E.V.A, ou peças de vestuário 

comum, o que for mais fácil para você líder. 

Leia na Bíblia na linguagem de hoje o texto de Efésios 6:10-18. 

Peça para que as crianças fiquem atentas, cada vez que na leitura se fizer menção de uma peça 

da armadura, eles terão que procurar na caixa e colocar de lado (dentro da caixa poderá também 

ter outras peças que não fazem parte da armadura). 

Moral: Identificar as peças da armadura. 

História do dia: 

Texto Bíblico: Efésios 6:10-18 

Como crianças cristãs, vocês estão todos os dias envolvidos em guerra no mundo espiritual. 

O que precisam ficar atentos, é que a sua luta não é contra o seu irmão (ã) quando estão brigando, 

mas contra quem está querendo agir por trás de todos os que estão brigando, satanás. 

Vocês encontraram na caixa as 6 peças que a Bíblia cita que precisamos ter para vencer nesta 

luta. 

Na verdade, estas peças só são figuras para ilustrar, para nos fazer entender o que eu preciso ter, 

ou melhor, como devo reagir no meio do fogo cruzado com o diabo e sair vencedor. 

Agora que acharam as peças, vamos saber o significado de cada uma delas: 

1 - Cinto – Falar sempre a “verdade”, se o diabo é pai de todas as mentiras, quando eu falo a 

verdade saio na frente, pois o inimigo sempre quer me tentar a mentir. 

2 - Colete – Aponta para ser correto em toda a maneira de viver. Quando eu trato os outros com 

justiça, o que é meu é meu, o que é do outro, é do outro, sou protegido por Deus, pois ele ama e 

abençoa o justo. 

3 - Calçado – Significa falar do evangelho, ou seja, por onde quer que eu vá, devo falar de Jesus e 

da paz que ele nos traz, enquanto o diabo semeia discórdia, eu devo semear a paz. 

4 - Escudo – Indica a presença da fé, confiança em Deus. Se eu confio plenamente em Deus e na 

sua palavra, não vou aceitar e nem me perturbar com as mentiras que satanás tenta lançar sobre 

a minha mente. 

5 - Capacete – É a certeza da salvação, pois fui um dia aceito como filho de Deus, através de Jesus 

Cristo. O diabo pode mentir para mim, dizendo que não sou do Senhor, mas eu vou me lembrar do 

dia em que o convidei para vir morar em minha vida e irei descansar nele. 

6 - Espada – É conhecer e saber os versículos importantes da “palavra de Deus”, a Bíblia. Por isso 

precisamos estudá-la todos os dias. 

Satanás pode vir até mim, com setas e palavras contrárias, ruins, mas eu vou até ele com a palavra 

de Deus que está escrita na Bíblia e que ele conhece muito bem. E entre o que ele diz e o que 

Deus diz, prevalece o que Deus diz. 
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Aplicando a palavra: 

Efésios 6:11 diz que toda a armadura, ou seja, todas as peças desta armadura Deus já nos deu. 

O que precisamos é simplesmente usá-las todos os dias. 

Se falar a verdade, andar de maneira correta, falar de Jesus, confiar nele, ter certeza da salvação 

e conhecer sua palavra são armas poderosas para vencer o diabo, o que você está esperando? 

Tome posse de tudo o que Deus já te entregou nas mãos e mais ainda, se fortaleça no Senhor e 

na força do seu poder. (Efésios 6:10) 

Acerto: 

 O que te falta? 

 Falar a verdade sempre? Cinto. 

 Andar de maneira correta? Colete. 

 Falar de Jesus a seus amigos? Calçado. 

 Confiar em Jesus sempre? Escudo. 

 Ter certeza da salvação? Capacete. 

 Conhecer a palavra? Espada. 

 Vamos orar? 

Orar junto com as crianças, vestindo a armadura através de gestos, colocando cada peça em 

oração assim: 

 

“Pai, queremos agora, em nome de Jesus, vestir o Cinto da verdade, para falar sempre a 

verdade a quem quer que seja.  

Queremos nos vestir com o Colete, tendo uma vida correta, que te agrada, fazendo sempre 

o que é certo. Vestir o Calçado da pregação do evangelho, para não ter vergonha de falar do 

seu amor a todos meus amigos.  

Quero também segurar o Escudo da fé, para confiar em ti quando passar por dificuldades 

no lar ou na saúde.  

Quero colocar o Capacete da Salvação para saber que sou teu filho, e para não duvidar 

que ama, como está escrito na tua palavra. E quero ter sempre em minhas mãos a Espada do 

Espírito, que é a tua palavra, ensina-me a manejar bem esta espada, decorando os versículos 

bíblicos. 

Te peço ainda Senhor, que me fortaleça na força do teu poder!   

Esta é a minha oração em nome de Jesus, amém!” 
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Lição 7 - Dia de Cinema 

 

Princípio: 

Deus é fiel. 

Versículo: 

“Amem o Senhor, todos os que lhe são fiéis! Ele protege os que são sinceros”. (Salmos 31:23a) 

Quebra-gelo: 

Hoje é dia de cinema; deixar as crianças bem acomodadas, distribuir pipoca para cada uma delas 

e assistir o filme. 

Link para acesso no Youtube: Daniel na Cova dos Leões 

https://www.youtube.com/watch?v=BAwgOv66Ae8 

Canal no Youtube: Fweidosn. Duração: 23:53m. 

História do dia: 

Filme: Daniel na Cova dos Leões 

Aplicando a palavra: 

Após o filme comentem sobre ele: 

 O que acharam de Daniel? 

 Vocês teriam coragem de agir como Daniel? 

 Daniel embora em sua vida passasse por muitas dificuldades, nunca deixou de seguir, de orar 

e amar ao Senhor. 

 Que você seja também assim, mesmo que as coisas não aconteçam como você gostaria não 

deixe de seguir, orar e amar ao Senhor! Lembrando que ele protege aos que são sinceros. 

Aqueles que dizem a verdade, sem esconder nada. 

 Daniel poderia esconder a verdade, mas não foi achado mentira alguma em sua vida. Mesmo 

quando ameaçado não voltou atrás de sua posição. 

 Que você também seja assim, mesmo quando levado a passar vergonha por ser cristão, não 

negue o Senhor, não minta, diga a verdade e tenha certeza de que o Senhor irá lhe proteger. 

Acerto: 

 Ajude as crianças a memorizar o versículo, e ore para que repitam com você, se 

comprometendo a serem fiéis e constantes no Senhor, crendo que ele os protegerá sempre. 
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Lição 8 - Dia de ungir os enfermos 

 

Princípio: 

As enfermidades não procedem de Deus. 

Versículo: 

“O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças”. (Salmos 103:3) 

Quebra-gelo: 

Há alguém doente em sua família? Você tem alguma doença? 

Líder, você deve anotar em um papel o nome de todos os doentes que as crianças forem citando. 

Pergunte-lhes qual a doença e o que sentem. 

Diga-lhes que Deus não criou o homem para morrer, nem para ficar doente, mas quando ele 

pecou, a morte e a doença entraram no mundo. Portanto, é certo que a doença não procede de  

Moral: Não fiquem tristes, pois há um remédio para a doença e para a morte espiritual. O remédio 

é Jesus. 

História do dia: 

Texto Bíblico: (Mateus 8:14-17 e Marcos 1:29-31) 

O texto que acabamos de ler cita a cura da sogra de Pedro. A mãe da mulher de Pedro, que estava 

com muita febre. Você já teve febre? Como se sentiu? Deixe que as crianças contem suas 

experiências. 

Pois bem, o livro de Marcos conta mais, diz que Jesus foi a casa de Pedro junto de seus discípulos, 

após saírem da sinagoga, isto nos lembra da comunhão que temos com os irmãos após o culto e 

célula. Só que chagando lá, as coisas naquela casa não estavam correndo bem, pois quando tem 

alguém enfermo em uma casa, tudo fica meio conturbado, não é? 

As mulheres não tinham ido à igreja e com certeza o jantar ainda não estava pronto, pois a filha 

devia estar ocupada cuidando da mãe. Mas Jesus chegou naquele lugar. Aleluia! Tocou aquela 

mulher, pegou em sua mão, ajudou-a a levantar da cama e a febre passou e todo mal estar 

desapareceu e ela começou a servi-lo. 

O que podemos aprender sobre a doença? 

Que ela nos tira do trabalho, impede de ir à igreja, nos faz sentir desconforto em nosso corpo. Mas 

Jesus não quer que soframos com as doenças. Quando esteve na terra demonstrou sua vontade 

curando a muitos. 

Ele realizou tantas curas para provar que veio para levar todas as nossas doenças e enfermidades. 

Enquanto Jesus viveu aqui, curou mesmo a muitos. Mas quando foi pregado naquela cruz, levou 

em seu corpo todas as nossas dores, sentiu em seu corpo todo tipo de dor. 

Hoje, quando nós estamos doentes, ele também sabe o que passamos, e podemos pedir e clamar 

com fé, crendo, que da mesma maneira que venceu a morte na cruz, tem todo o poder para levar 

a nossa enfermidade e dor. 

A cruz de Cristo é para nós, não apenas lugar de perdão de pecados, através do sangue de Jesus 

derramado ali, mas também é o lugar da cura para as nossas enfermidades. 

 

 



MDG – HOJE É DIA DE QUÊ? 

Página 33 

Aplicando a palavra: 

 Você citou pessoas enfermas em sua casa, talvez você mesmo pode estar enfermo. A 

enfermidade nos traz muito desconforto, tristeza e dor. Mas Deus nos amou tanto e por não 

nos querer ver sofrendo, enviou seu filho para acabar com o poder da morte. 

 Jesus veio trazer vida. Aquele que está em Cristo tem vida eterna, ou seja, vida depois da morte 

física. 

 Para a nossa vida na terra temos a promessa da cura do nosso corpo físico e emoções através 

do ato de Jesus ter tomado sobre si as nossas enfermidades naquela cruz. 

Acerto: 

 Você já aceitou Jesus como o seu Salvador? 

 Aproveite a oportunidade para fazer o apelo, a fim de que entreguem seus corações ao reinado 

de Cristo. 

 Você está doente? Receba a cura, através da cruz de Cristo. 

 Lembre-se, Jesus é o remédio. 

 Vamos Orar? 

Este é o momento para você orar junto com as crianças, por todos os enfermos das famílias 

delas. Se houver crianças enfermas, ungi-las com óleo e orar abençoando uma por uma. 
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HOJE É DIA DE QUÊ? 

Diário de Lições 

 

Líder de crianças: 

Classe/ célula: 

Crianças 

Lições: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         
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