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AULA 02 

CURA DOS MEDOS 
 

INTRODUÇÃO 
Nessa campanha falaremos com os babys sobre Cura. Vamos ensinar que Deus é o nosso Pai de 
amor e que Ele pode nos curar de todo sentimento ruim. 
Vamos lá! 
 
PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 
Vamos ensinar aos nossos babys, como Deus pode nos ajudar em todas as coisas. Nenhum medo é 
maior que o nosso Deus, então com Ele somos mais fortes para vencer tudo aquilo que nos 
assustava. 
O Rei da Assíria, Senaqueribe, era um Rei mau, ele enviou várias cartas intimidadoras, ameaçando 
o povo e a Ezequias. 
Ezequias tomou a decisão mais sábia, foi até o templo levar as cartas que os deixou com medo. 
Mesmo ele tendo se tornado Rei novo, com 25 anos de idade, ele tomou uma decisão sábia, deixar 
nas mãos de Deus para que Ele o ajudasse. 
Mostre aos babys que o Senhor pode ajuda-la em tudo, Ele que nos consola. 
Professor, você é um canal de benção e transformação na vida dos babys, então, dedique-se a 
ajudar e mostrar a eles que com amor vencemos a tudo. 
 
 
BASE BIBLÍCA 
I João 4:18/ Isaías 37: 8-20 
 
OBJETIVO 

 Que os bebes entendam que o amor de Deus lança fora todo o medo; 
 Entender que a solução da cura dos medos é orar ao Senhor. 

 
 
VERSICULO 
 
No amor de Deus não existe medo. I João 4:18 (adaptado). 
 
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Coração de EVA: 
  Folha de E.V.A vermelho  
 Fita de cetim Preta 
 Tesoura 

 
 

Vamos iniciar a confecção do nosso coração: 

Abaixo nas imagens, temos um molde de coração, você pode usar ele ou fazer conforme o seu 
molde. No coração fará alguns cortes, como na 1° imagem e colocará umas fitas pretas (para 
simbolizar os medos). 



                     
 

* Cortar E.V.A em tamanhos iguais (Ex: tamanho de uma folha sulfite). 

* Professor você pode comprar ou fazer figuras com E.V.A e colar em cada figura o velcro,e nas 
paginas feitas com E.V.A, já cortadas no formato de bíblia. 

* Exemplos abaixo. 

      

 
 
 
 
CONTANDO A HISTÓRIA 
 
Olá crianças vocês estão bem? Quem aqui tem medo do escuro? Medo de dormir sozinho? Medo de 
ir para uma escola nova? Hoje vamos aprender que com Deus nós vencemos a todos os medos. 
 Professor, você pode mostrar o coração e falar que as fitas pretas são os medos e que quando 
oramos ao Senhor, esses medos vão saindo. Deixe eles irem tirando as fitas. 
No final ore com eles e quebre todo medo que pode ter desencadeado um trauma, quebrando toda 
insônia, medo de escuro, etc. 
 
ATIVIDADE  COLETIVA 
 
Introduzindo Atividade na História  



                     
 

Agora sem medo, nosso coração esta radiante, feliz. 
Vamos colocar olhinhos nele e deixar bem lindo? 
 
Materiais para Atividade 

1. Coração pode ser de EVA 
2. Olhinhos para colar (pode ser impresso ou comprar prontos) 
3. Cola 

   
 
 
LEMBRANCINHA 

Pirulito em forma de coração. 

                          

                                                                                                                             

 

BOA AULA!! 


