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Aula 02 – Cura dos Medos 

 Vamos falar nesta aula sobre a cura dos medos e ansiedade, que tem afligido muitas 
crianças.  
*Medo de Ficar sozinho no escuro 
*Problemas na família (medo dos pais se separarem) 
*Mentira (medo de falar a verdade) 
*Timidez (medo de se expressar, de agir). 

 

Para você professor (a) 

Na primeira aula falamos sobre limpeza do mal desta terra. 
 Uma das enfermidades que mais tem atingido o ser humano é a ansiedade, e não é 
tão diferente com as crianças. 
No caso delas um dos sintomas que mais se destaca é o medo.  
A constante preocupação de que: tem algo no escuro, que podem perder alguém da 
família, que não irão bem em uma prova, que um sonho não vai acontecer, que aquele 
passeio pode dar errado, geram um medo terrível.  
E geralmente estes medos às afrontam antes de dormir.  
E com isso lá vem outro sintoma do medo e da ansiedade:  a insônia. 
Temos em nossas mãos armas poderosas para vencer e ensinar as crianças a 
vencerem também.  
A oração, palavra e louvor podem nos fazer vencer. 
Você professor tem a missão de neste tempo de cura transbordar o amor de Deus 
sobre as crianças para que elas vençam todo mal. 
 

Base Bíblica 

II Crônicas   32; Salmos 27; Salmos 91. 

 

Situação da Criança 

         Crianças com medos e fobias. 

        Crianças muito ansiosas que acabam ganhando peso, perdendo peso, ficando 
nervosas ou tristes. 
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Objetivo  
 

Que a criança não tenha mais medo; 
Aprenda a usar a fé para vencer. 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 

Prepare uma festa do pijama. Distribua corações de cartolina ou papel cartão.  
Monte uma caixa de oração  (escreva na caixa vencendo os medos) 
 
Faça um modelo para você e compartilhe com as crianças durante a semana, faça 
registro de que está orando para serem curadas dos medos. (Professor as crianças te 
enxergam como autoridade espiritual, não deixe de orar). 
 
Na atividade cada um fará o seu. As crianças devem desenvolver o hábito da oração.  

 
 

 

Contando a História  
 Senaqueribe era um rei da Assíria, que resolveu montar acampamento do lado de fora 
de Judá, para tentar conquistar Judá. 
Quando o rei Ezequias viu aquilo, juntou todo mundo e ficou com medo. 
- Vamos cobrir com terra todos os poços de água que temos, para que eles não vejam 
como temos águas. 
Ele mandou também levantar os muros da cidade, preparou todo o exército. 
E agora? O exército da Assíria era em maior numero, e muito mais forte, e sem contar 
que o rei Senaqueribe começou a ameaçar o povo de Deus. 
Ahhh nós somos os mais poderosos, nenhum Deus pode livrar vocês. 
 Mas ainda bem que o povo de Deus e Ezequias tinham uma palavra: 
Não precisam ter medo, e nem ficarem assustados porque Deus estava com eles. 
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E por causa desta palavra o povo ficou feliz e não tiveram medo. E quando Ezequias e 
Isaias ouviram todas as ameaças da Assíria, começaram a orar e Deus mandou um 
anjo fortão que acabou com eles. 
Todas as vezes que temos medo de algo, ou achamos que não iremos conseguir fazer 
algo, Deus com seu amor não nos deixa ter medo, e cura o nosso coração. 
Não precisamos ter medo de escuro, de trovão, de chuva, de brigas, de valentões, 
Deus está conosco. 
Pegue cada um o seu coração,  escreva ou  desenhe nele todos os teus medos. 
Vamos orar? 

 (Coloque na caixinha de oração os corações e vá orando toda semana). 

 

 

Oração  
Senhor Jesus queremos hoje lançar fora todo medo, toda a ansiedade.  
Que hoje teu amor invada nossos corações. Eu declaro que sou curado de todo medo. 
AMÉM. 
 

Versículo 

 Com ele está o braço de carne, mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para 

guerrear nossas guerras. 

2Crônicas 32:8 

Oferta         

 A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os 
holocaustos, para os da manhã e os da tarde e para os holocaustos dos sábados, das 
Festas da Lua Nova e das festas fixas, como está escrito na Lei do Senhor.  
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II Cron 31.3 
Ezequias entregou uma oferta especial, e Deus o abençoou muito.  
A oferta ele entregava para suprir todos os cultos. Vamos entregar nossa oferta? 
 

Atividade 

 

As crianças irão decorar o seu painel de cantinho da oração e irão levar para colocar 
em um lugar da sua casa. 
Oriente a fazerem um quadrinho para pendurar no local especial. 
 
 
  

  

Lembrancinha 

            Sentiu medo? Disque Jesus! 

Explique que o telefone do céu é a oração e que toda vez que sentirem medo, vá para 
o cantinho da oração. Se tiver longe é só discar para Jesus. “Coloque o versículo”. 

 

 

   

  

Boa aula! 

 


