
 

 

 

 

Abril – Campanha  Vencendo os Medos  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 

AULA 1-  Vencendo o medo do escuro. 

 

Estamos iniciando uma campanha muito especial neste mês de abril. Será um tempo de cura 

para nossas crianças! Nas 4 aulas dessa campanha serão abordados tipos de medos diferentes e 

as crianças vão receber estratégias para vencer cada um deles. 

 

Muitas crianças estão presas em seus medos e sofrem demais por não saberem como se  libertar 

disso.  

 

Através da palavra de Deus levar a cura e libertação para as crianças e fazer com que elas se 

fortaleçam no Senhor, e assim o medo não tenha mais esse domínio sobre a vida delas. 

Como diz a palavra:  

“No amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo.” 1 João 4:18 

O amor de Deus será derramado nesse tempo e levará cura aos corações. 

 

As aulas dessa campanha de dividirão da seguinte forma: 

 

Aula 1:Vencendo o medo do escuro. 

Aula 2: Vencendo o medo de ficar sozinho. 

Aula 3: Vencendo o medo do novo. 

Aula 4: Vencendo o medo de fantasma 

 

Professor, se consagre nesse tempo. Ore, jejue, unja a sala, unja as crianças. 

Busque no Senhor a direção e estratégias para tratar cada situação. Crie um canal de 

comunicação para que as crianças se sintam a vontade para compartilhar seus medos e buscar 

essa liberação. 

 

Se prepare para no final dessa campanha criar um altar de testemunhos. 

Que tal iniciar a campanha colocando esse desafio para as crianças. Qual medo elas querem 

vencer? Vamos colocar esse propósito durante a campanha. Vamos orar pelas crianças e por 

cada situação e ao final da campanha você terá experiências maravilhosas. 

 

Deus abençoe e te use muito! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Nessa aula focaremos no medo do escuro 
 
As razões do medo do escuro podem ser muitas. A maioria das vezes faz parte de uma fase da 
infância que é superada conforme a criança vai amadurecendo. Isso porque as criança 
principalmente entre 3 e 7 anos tem muita imaginação. Então histórias, notícias, ou desenhos que 
ficaram na memória, tomam espaço na mente e nesse processo criativo a criança começa a 
imaginar situações de perigo que não existem. 
 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/1jo/4/18+
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As crianças precisam ser incentivadas a vencer os medos. E nesse processo de superação o kids 
apoiará mostrando que Deus está sempre com elas, protegendo e livrando do mal. 
 
Outro ponto que precisa ser lembrado é que muitas crianças sofrem de terror noturno; que é um 
distúrbio do sono.  Durante as crises  a criança pode sentar na cama,gritar, abrir os olhos e chorar 
incontrolavelmente,correr pela casa... Realmente é uma situação perturbadora e acaba por tornar 
as crianças agressivas muitas vezes. Nestes casos, é importante um apoio, além de espiritual, de 
um especialista. 
 
Precisamos compreender quando a criança sente medo e ajudá-las a vencer esse mal. Hoje você 
será um instrumento de cura na vida das crianças, se consagre e entre em guerra espiritual pela 
libertação de cada uma delas, você tem autoridade no mundo espiritual para orar por essas 
crianças e ensiná-las a viverem livres de todo o medo!  
 
 

LEIA E MEDITE: 

 
1 Samuel19.8-18 
 

OBJETIVOS 

 
Levar a criança a entender que Deus nos protege todo o tempo 
Ensinar a criança a vencer o medo do escuro 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças sentem medo e um verdadeiro pânico quando estão no escuro. Outras sofrem de 
terror noturno o que é um estágio ainda mais agravado. 
 
É muito comum a criança querer dormir com a luz acessa, e outras não suportarem entrarem 
locais escuros. 
 
O medo tem aprisionados as crianças. Tem isso algo recorrente e muitas vezes não tratado. 
Chegou a hora de ajudarmos as famílias a colocar um basta nessa situação. A vencer essa 
malignidade que quer prender as crianças. 
 
Nós temos a mente de Cristo, e o mal, as situações que querem trazer perturbação para a mente 
não encontrarão lugar na vida das nossas crianças. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
Será escondido na sala em 4 pontos diferentes varias guloseimas. 
Você pode levar balas, pirulitos, chocolate, marshmalow, etc. Use a criatividade! 
Em determinado momento da ministração, crianças deverão procurar os doces com lanternas. 
 
Importante! É possível que ao apagar as luzes para a brincadeira algumas crianças fiquem 
inseguras e até chorem, ministre a criança ore com ela antes de começar a brincadeira e explique 
que o Senhor Jesus vai estar com ela todo o tempo e que se ela se sentir mais confortável pode ir 
com você de mãos dadas ou com uma criança maior. 
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Sugestão de doces para a caça ao tesouro: 

   

 
Sugestão de mini lanternas para a caça ao tesouro: 

 

 
 

MINISTRANDO: 

 

Nesse mês teremos uma campanha muito importante no kids. Falaremos sobre medo! 

Quem aqui tem algum medo? O que te deixa mais inseguro? Quem tem medo de algum bicho? 

Alguém aqui tem ou já sentiu medo do escuro?  

(As crianças vão contar suas experiências) 

Hoje vamos vencer o medo de escuro e pra isso eu vou propor um desafio para vocês , Depois da 

ministração vocês terão que cumprir uma missão com essas lanternas que eu trouxe e com as 

luzes apagadas. Mas terão que prestar muita atenção na história para descobrir como vencer! 

Vamos falar sobre um rei! Um rei muito 

corajoso que sempre vencia as guerras. 

Alguém sabe de quem eu estou falando? 

Quem pensou no rei Davi, acertou! (utilize 

figuras para ilustrar a história) 

As pessoas gostavam muito dele porque ele 

era o melhor guerreiro de Israel (ele ainda não 

era rei). Só que o rei Saul ficou com muita 

raiva de Davi porque ele não sabia lutar tão 
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bem quanto Davi, Então um dia ele decidiu que ia matar  Davi  e atirou uma lança nele! Meu 

Deus! Será que Davi ficou machucado? Não ficou! Sabe por que? Porque Deus o protegeu!  

 Depois disso o rei Saul mandou os seus soldados até a casa de Davi para matá-lo.Ele não 

desistia desse plano. Será que Davi teve medo? Como vocês acham que Davi se sentia? Nesse 

dia a esposa de Davi ajudou ele a escapar e colocou uma estatua na cama, no lugar onde Davi 

dormia. Então quando os soldados chegaram, Davi não estava mais lá. Mas Davi teve que ir para 

bem longe tinha que caminhar a noite sozinho no escuro... Será que ele sentia medo?  

Davi escreveu alguns Salmos que estão na nossa 

Bíblia. Os Salmos são como uma oração. Alguns 

deles parecem até um louvor. E no Salmo 91 Davi 

fala assim que não vai se assustar com o terror 

noturno, porque Deus dá ordem aos seus anjos 

para nos proteger e nenhum mal pode chegar até 

nós. Que demais isso não é mesmo! Podemos 

confiar em Deus o tempo todo!  

Tem outro Salmo que Davi escreveu também è o 

Salmo 23 que ainda que ele tenha que andar no 

escuro, ele não ia ficar com medo de nenhum mal 

porque Deus estava com ele. 

 Davi ficava tão feliz e confiava tanto em Deus que 

se libertou de todos os medos que poderiam querer 

ocupar espaço no seu coração. 

E assim como Deus protegeu Davi e Ele protege cada um de vocês. Por isso não precisamos ter 

medo! Mesmo que a gente precise ficar no escuro por algum motivo e até quando vamos dormir, 

não vamos ter medo pois Deus nos protege e está sempre ao nosso lado. 

 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor, hoje eu quero pedir a tua proteção em todo tempo assim como o Senhor protegeu Davi 
e ele ficou feliz! Eu também quero ficar feliz e não quero mais sentir medo, me liberta Senhor de 
todo medo do escuro, eu confio em ti Jesus, amém!” 
 
Depois ore pelas crianças, unja cada uma delas e desligue todo o medo do escuro no mundo 
espiritual! 
 

VERSÍCULO 

 
“Tu és o meu refúgio e proteção” Salmos 59.16 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
Porque o rei Saul queria matar Davi? 
Quem ajudou Davi a fugir quando os soldados foram até a casa dele? 
Quem estava o tempo todo com Davi o protegendo? 
Por que Davi não teve medo? 
O que devo fazer se sentir medo do escuro? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Hoje vamos entregar nossas ofertas de gratidão. Muitas pessoas gastam o seu dinheiro buscando 
segurança e proteção. Compram carros blindados, fazem seguro da casa, colocam cerca elétrica, 
outras contratam segurança e até compram armas. 
Mas a nossa proteção e segurança está no Senhor. É Nele quem depositamos a nossa confiança, 
e nos pés dele entregamos nossas ofertas. 
 
Poderíamos comprar muitas coisas para nos proteger, mas preferimos fazer esse ato de amor 
demonstrando que é Nele quem estamos seguros. 
Então oferte ao Senhor agora com alegria. 
 

ATIVIDADE  

 
Faça uma caça ao tesouro  
 
Com as crianças. Divida a sala em 2 grupos. Cada grupo vai receber 2 lanternas, apague as 
luzes e comece a diversão! Ao final da brincadeira as crianças dividirão os doces. Vai ser uma 
delícia essa caça ao tesouro hein! 
 

LEMBRANCINHA: 

 
Os doces da caça ao tesouro 
Imprimir a tag abaixo e coloque um pendurador. Incentive as crianças a colocarem na porta do 
quarto ou próximo a cama. 
 

 


