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AULA 3: Livres do medo 

 
Nessa aula denunciaremos todo medo. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
A Bíblia nos mostra que muitos grandes homens tiveram medo. As circunstâncias da vida às 

vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo: 

uma é deixar que ele nos domine a outra entregar à Deus. 

As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia, mostraram que não confiavam em 

Deus e acabaram caindo no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram 

vitória! 

Quando você estiver com medo, lembre-se: Deus é muito maior, e Ele está cuidando de você. 

Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai te ajudar a superar o medo. 

O Senhor quer nos entregar essa força. Professor, não importam as circunstâncias que causam 

medo em você. Jesus quer te consolar e te levantar. Ouça a voz do Senhor e viva o plano perfeito 

que Ele tem para você!  

LEIA E MEDITE: 
 
Marcos  4:35 -41 
 

OBJETIVOS: 
 

 Levar a criança a entender que Jesus venceu o medo. 
 A Bíblia nos ensina que o caminho para aliviar o medo é entrega esse medo ao Senhor. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

Nesse período em que o isolamento social tem sido necessário, as crianças podem apresentar 
reações emocionais e comportamentais diante de tantas mudanças que aconteceram em tão 
pouco tempo. Elas podem demostrar sinais de medo e insegurança. A criança não tem 
maturidade para lidar com o isolamento social! É fundamental ter paciência, crer que tudo vai 
passar e buscar superar isso da melhor maneira, sempre buscando ao Senhor. 
 
Inquietação, tédio, medo e insegurança tem acometido as crianças, mas sabemos que há uma 
saída: JESUS! Ele é o melhor caminho para libertação. Que possamos levar Jesus para as 
crianças e quebrar esse ciclo de sofrimento. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

Campanha e ato profético 
 
Prepare uma cruz grande de EVA. Ela será utilizada durante toda essa campanha para realização 

dos atos proféticos. 
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Separe uma imagem que represente o medo (modelos abaixo). No momento do ato profético 

você colocará essa figura na cruz, declarando que Jesus venceu na cruz toda tristeza. 

 

 

       

  

Aula Livres do medo 

 Para abordar o caso prático, providencie uma imagem de tempestade em alto mar. 

 Providencie também figuras que representem Jesus, e os discípulos, cenário da historia. 
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MINISTRANDO: 
 
Inicie mostrando a imagem da tempestade no barco. 
Pergunte quem tem medo de tempestade? 
O que pode acontecer com as pessoas do barco naquela tempestade? 
Será que eles ficaram com medo? E vocês? 
Eu ficaria com muito medo de morrer! 
Então, na Bíblia, no livro de Marcos conta que houve uma grande tempestade...  
Tudo começou assim: 
Já estava no fim da tarde, Jesus estava no barco com os discípulos. Então, Jesus quis atravessar 
para o outo lado da margem. Eles se despediram da multidão e foram embora mar a fora... 
De repente, começou uma ventania e as ondas batiam muito forte no barco e começou a entrar 
água no barco. 
Os discípulos estavam com muito medo, e Jesus estava dormindo. 
Eles ficaram desesperados e acordaram Jesus dizendo: “Mestre, nós vamos morrer nesta 
tempestade!”. 
Jesus imediatamente repreendeu o vento e acalmou o mar. 
Jesus falou:  
- Porque estão com medo? Vocês não têm fé? 
E eles estavam com grande medo, diziam uns aos outros: “Quem é este que até o vento e o mar 
lhe obedecem???”. 
 
Estão vendo crianças, quando Jesus está no nosso barco com a gente, temos que confiar Nele. 
Nada vai nos atingir! Quando você entrega seus medos a Jesus, Ele te livra, cura e te protege. 
 
Ter medo é normal, mas temos que vencer o medo exagerado, temos Jesus conosco então 
somos vencedores. Amém? 
 
Quem quer se livrar dos seus medos hoje? Então vamos orar para o Senhor tirar todo sentimento 
de medo que está nos paralisando. 
 
 

LOUVOR: 
 

“O vento balançou meu barco em alto mar” - Gisele Cristina  

“Sobre as águas” - Renascer Praise 

“Não tenho medo do escuro” – Diante do Trono Kids 
 

ORAÇÃO: 
 
Faça o ato profético colando na cruz a figura do medo de trovão, barata, escuro, fantasma. Etc. e 
declare com as crianças: 
 
“Senhor Jesus, hoje eu entrego nas suas mãos todos os medos que tenho dentro de mim. Eu 
declaro que estou livre do medo, da insegurança, e daquilo que quer me chatear. Eu recebo a 
confiança do Senhor, em nome de Jesus. Amém” 
 
VERSÍCULO: 
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“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e 
te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça”. Isaías 41:10     
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

1. Papa onde Jesus queria ir? 
2. Quem estava com Jesus no Barco? 
3. O que aconteceu na viagem enquanto Jesus dormia? 
4. O que Jesus falou para eles? 
5. O que Jesus fez? 
6. O que os discípulos diziam uns aos outros? 
 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Jesus nos faz livres de todo medo; os ventos e temporais sempre vão existir. Isso quer dizer que 
as dificuldades financeiras, o medo do desemprego, das provações não podem nos dominar, mas 
a plena confiança em Deus nos fará vencermos. 
Existe um caminho que nos habilita a vencer; os dízimos e ofertas. 
Então vamos entregar com alegria o nosso desafio diário, alimentos para abençoar outras vidas, 
o dizimo da nossa mesada. 
Com tudo isso, ajudarmos a espalhar o amor de Jesus. 
Quem quer fazer isso comigo hoje? Então vamos ofertar com alegria! 
 

ATIVIDADE  
 

Vamos confeccionar nosso barquinho para Jesus entrar acalmar nosso medo. 
O desafio da semana será escrever no papel os seus medos e colocar no barquinho para Jesus 
repreender. 
 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Hoje as crianças aprenderam a vencer o medo. 
O caminho para isso é ter fé e buscarmos a Deus! 
Então, essa semana, faça uma oração específica com os seus filhos, denunciando o medo de 
escuro, mostro, medo de perder o pai ou a mãe, medo de trovão declarando que Jesus está no 
barco com você. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/41/10+
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Que tal durante essa semana você profetizar com seu filho Eu não tenho mais medo de ...... pois 
Jesus me libertou!! Escrever os medos e denunciar coloque no barquinho? Com certeza seu filho 
vai vencer os medos. 
Deus abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Entregar um barco como o modelo abaixo com o versículo. 
 

 
 


