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AULA 3: SALMOS DE PROTEÇÃO 

 
Nessa aula falaremos sobre Proteção. Jesus é a nossa proteção, Ele nos livra do mal, nos guarda e com Ele estamos 
seguros. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
O Salmo 91 é realmente um salmo muito especial, pois mostra o quanto o Senhor é cuida de nós, nos protege e quer 
os trazer a segurança que Ele em todo tempo está conosco. 

Mesmo em dias difíceis, mesmo no dia em que passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco.  

Professor, independente das suas guerras, tenha uma convicção: há um Deus protetor que zela e cuida de você! 

Nós temos um porto seguro, um lugar para descansarmos e termos paz. Esse lugar é a presença de Deus. 

Busque essa presença, essa paz, essa proteção desse Salmo, e compartilhe essa benção da proteção hoje com as 
crianças. Em nome de Jesus. 

LEIA E MEDITE: 
 
Salmos 91, 125, 11, 3 
 

OBJETIVOS: 
 

Ensinar a criança que o Senhor protege e guarda aqueles que o buscam. 

Existe um caminho para vencer o medo e esse caminho é Jesus.  

A presença de Deus traz paz ao nosso coração, e nos dá a certeza que somos cuidados pelo Senhor. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Sentir medo é natural em todas as fases da vida. Na infância, como tantas outras coisas, é o momento em que os 

pequenos descobrem e conhecem esse sentimento. Isto ainda é algo novo e eles não sabem ao certo como lidar. 

 

Medo de escuro, de altura, de se separar dos pais, de ser esquecido na escola, de dormir sozinho, dos pais se 

divorciarem, de personagens assustadores, de barulhos e ruídos estranhos, da rejeição social…  

Algumas vezes, os medos comuns da infância podem persistir em maior medida, a ponto de influenciar na vida do 

seu pequeno. Além disso, algumas crianças ainda podem desenvolver medos específicos e mais difíceis de serem 

superados, decorrentes de situações traumáticas que tenham vivido 

 

Nessa aula vamos ensinar as crianças o caminho de superação, o caminho de vencer o medo e se sentir seguros. O 

caminho é Jesus e com Ele temos estamos seguros e protegidos. 

 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Para essa aula, separe um cenário com fantoches ou dedoches. 

Você pode passar também ao final da aula o vídeo abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6OSjDfSlDM 

https://www.youtube.com/watch?v=q6OSjDfSlDM
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MINISTRANDO: 
 
Conte essa história utilizando figuras fantoches, dedoches ou bonecos (caso não tenha fantoche, você pode 
confeccionar com meia) 
 
Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês o Pedrinho. 
O Pedrinho tem uma história para contar para a nós. 
 
Pedrinho: Oi pessoal tudo bem?  
Eu vim aqui contar uma coisa que aconteceu comigo.... Lembra um dia da semana passada que choveu muito? 
Então, eu tava lá na minha casa, jogando playstation. 
Aí, começou a chover tanto, tanto, taaaaaaaaannnnnto que acabou a energia. 
E o pior é que minha mãe tinha ido na padaria, e eu tava sozinho!!! 
Ai ai ai... eu fiquei com muito medo... e me escondi debaixo da cama... mas não adiantou nada...  Fiquei pensando... 
quem vai me proteger? Eu to sozinho aqui? E quem vai proteger minha mãe que foi na padaria??? 
 
(enquanto isso entra o Juca cantando a música: “Eu preciso de Ti, Senhor... sou pequeno demais, me dá a sua paz, 
largo tudo pra te servir.....”) 
 
Juca: Pedrinho, meu amigão, tudo bem? O que você está fazendo aqui??? 
Pedrinho: Oi... ah... eu tô aqui... conversando com o pessoal.... 
Juca: Oi pessoal!!! Conversando sobre o que? 
Pedrinho: Sobre nada não.... aliás eu já tava indo... não era nada importante... 
Juca: Ah, fala aí Pedrinho... o que aconteceu... eu te conheço, você parece que tá meio preocupado... 
Pedrinho: É que eu tenho vergonha de falar.... depois você vai ficar me zuando.... 
Juca: Não vou não... Pode contar. 
Pedrinho: Ta bom... mas eu tenho vergonha, então alguma criança conta. 
 
(estimule as crianças a contarem que ele estava com muito medo da tempestade) 
 
Juca: Ah, então era isso. Mas você não precisa ficar com vergonha. Sabe, eu também vou contar um segredo para 
você. Eu tinha muito medo de dormir com todas as luzes apagadas. E o pior é que meus pais brigavam comigo, 
porque eles achavam que era frescura. Mas aquele escuro todo me deixava com muito, mas muito medo. 
Aí vocês sabem o que eu descobri? 
 
Eu descobri em um livro que Deus me protege. Esse livro é  a Bíblia. 
E no livro dos Salmos capítulo 91 diz que eu não preciso ficar com medo do escuro, porque Deus me guarda. Vamos 
ler? Olha só o que fala no versículo 4 e 5: A fidelidade de Deus te protegerá como um escudo, e você não terá medo 
dos perigos da noite”  
 
Juca: Então, quando eu li esse versículo eu percebi que eu não estava mais sozinho. EU não precisava ficar com 
medo, porque Deus ia me proteger. 
 
Pedrinho: Mas como eu posso ter essa proteção? 
 
Juca: Quando você tem Jesus, você tem essa proteção. E, a qualquer momento, você pode orar e pedir para Deus te 
proteger ou proteger a sua família. E sabe o que Deus vai fazer quando você tiver passando por qualquer perigo? 
Deus vai enviar um anjo, para te proteger. 
 
Vamos ver no versículo 11 do Salmo 91: “Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protege-lo aonde 
quer que você for”. 
 
Pedrinho: Nossa..... como eu não tinha visto esse Salmo antes... Que bom saber que Deus me protege. Ai, to muito 
tranqüilo agora.... 
 
Juca: Crianças, vocês não acham que é bom ter essa proteção? 
 
(simmmmm) 
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Pedrinho: Vocês sabem o que eu vou fazer, vou contar pra todo mundo que Jesus protege a gente... Eu to muito feliz 
por ter aprendido esse Salmo. Obrigada Juca. Agora vamos lá em casa jogar um jogo novo que eu ganhei no dia das 
crianças? 
 
Juca: Vamos sim.... Tchau gente!!! 
 
Pessoal, agora me digam, quem aqui já sentiu muito medo ou esteve em uma situação de perigo? Conta pra gente o 
que aconteceu? 
 
(deixe as crianças contarem) 
 
Eu também já passei por um perigo / tive medo. Mas Deus me protegeu (conte rapidamente sua experiência). 
 
Vocês lembram quem mais a bíblia conta que teve proteção? 
Gente, Davi! Ele foi protegido das garras do leão, do urso e o do próprio gigante. 
Sabe quem mais? Ester, lembram que Naamã queria matar todos os judeus? Deus livrou Ester e todo o povo. 
 
 
Então, em todas as situações, Deus vai te proteger e te livrar de todo o mal. Todos os dias lembre-se do Salmo 91.  
 
Não é muito bom ser protegido pelo Senhor? É sim.... é melhor ter a proteção de Jesus do que do homem aranha, do 
Batman e do Superman... Esses, só existem no desenho. Mas o Super Jesus é real. E te protege sempre.... 
 
E como eu peço por essa proteção??? 
 
Isso mesmo, orando. Vocês querem a proteção de Jesus? Então vamos orar. 

 
 

LOUVOR: 
 

“Soldado do Rei” – Diante do Trono Criança 

“Não tenho medo” – Mara Maravilha 

 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor eu tenho proteção, porque eu tenho Jesus na minha vida. Eu te peço Senhor, tira de mim todo o medo, me 

ensina a confiar em ti todos os dias. Eu preciso do Senhor, me livra de todo o perigo e de todo mal. 

Em nome de Jesus. Amém!” 

 

VERSÍCULO: 
 
“Ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Eu és o meu Deus; eu confio em ti.” Salmos 91:2 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Qual Salmo fala sobre proteção? 
- O que preciso fazer para ter a proteção de Deus? 
- E se eu sentir medo, como consigo superar? 
- Deus livrou Davi de 2 animais perigosos. Quais foram esses animais? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
A casa de Deus é o lugar onde aprendemos a servir ao Senhor e onde podemos nos sentir seguros. Aqui Deus fala 
com a gente, sempre tem uma palavra nova para recebermos no nosso coração. 
Vamos cuidar da casa do Senhor. Vamos ser defensores da obra de Deus nessa terra. 
Deus cuida de você sempre. Então hoje quero te convidar a cuidar da casa dele entregando as suas ofertas. 
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ATIVIDADE  
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Hoje as crianças aprenderam o Salmo 91 que fala sobre proteção.. 
Muitos são os medos que envolvem cada etapa da infância e é importante que os pais estejam preparados para 
ajudar os filhos a lidar e superar cada um deles. Como em tantas outra situações, o melhor caminho é o diálogo.  
 
Escute seu filho, esteja aberto para ouvir e conversar sobre suas inseguranças. Mostre a ele que o medo que está 
sentindo é algo natural e que todos sentem ou já sentiram em algum momento da vida, inclusive você. Mas que você 
também aprendeu que existe um caminho para se sentir seguro e protegido e esse caminho é buscando a proteção 
de Deus. 
Ore com seu filho essa semana e leia com ele o Salmo 91. 
 
Deus te abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Vamos entregar um espelho customizado feito com materiais de artesanato. 
Dica: Cole o papel laminado no papel cartão e faça uma moldura com eva, papel cartão ou color set. Use a 
criatividade para decorar. 
 
 

 


