
 

 

 

 

Fevereiro – Campanha: o que eu preciso saber  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 

AULA 2 - Eu quero os desafios que me fazem crescer 

 

Nessa aula denunciaremos a malignidade dos desafios da Internet. 

Vamos discutir sobre os desafios que constroem e edificam e os que destroem. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
A nova geração de kids nasceu quando a internet já existia. A maioria das crianças tem hoje acesso a 
internet, seja no computador de casa, aparelhos celulares dos pais ou seus próprios tablets e smatphones. 
 
Com tanto acesso a rede, fica cada vez mais difícil controlar o que as crianças têm visto. Portanto cabe 
aos pais implementarem os controles de tempo e conteúdo. 
 
Nós formadores apostólicos, traremos para as crianças a consciência do certo e do errado. E de tantos 
desafios on line malignos que tem se apresentado, vamos mostrar o quanto é importante nos afastarmos 
desse mal. 
 
Professor, pesquise sobre desafios on line, como Baleia Azul, Momo. Importante você estar por dentro do 
mal que sonda as crianças para sabermos exatamente contra o que estamos guerreando. 
 
Boa aula! 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Juizes 7:1-8 

 

OBJETIVOS 

 
 Conscientizar a criança sobre os perigos dos desafios que são colocados na internet. 
 Ministrar que devemos nos afastar dessas malignidades e perseguir os desafios que Deus tem 

para nós. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
O apelo pelo que está na moda no universo da criança tem sido cada vez mais intenso. 
 
Muitas crianças por curiosidade se interessam em buscar participar de novos desafios on line, e isso tem 
consequências desastrosas. 
 
Somente com o desafio da Baleia Azul, muitas crianças e adolescentes foram levados ao suicídio. 
O apelo a desafios que incentivam ao auto flagelo (se cortar com facas) tem crescido muito e muitas vezes 
nem chega ao conhecimento dos pais que a criança está participando de algo tão maligno. 
 
Nessa aula vamos denunciar essa malignidade e encorajar as crianças a dizer NÃO para esses desafios, e 
SIM para Jesus. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
 Leve uma caixa encapada de preto com uma plaquinha do lado externo escrita :”DESAFIO”. 

Dentro da caixa coloque um papel escrito: “coma o chocolate” e prenda um chocolate com fita 
adesiva. 



 

 

 

 

Fevereiro – Campanha: o que eu preciso saber  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 
 

MINISTRANDO: 

 
Quem aqui gosta de desafio? 
Quais desafios vocês já fizeram? O que viram de legal? 
 
Nessa caixa que eu trouxe existe um desafio secreto. Pode ser algo bom ou ruim... ninguém saberá até 
abrir a caixa. 
Mas atenção. Quem abrir terá que fazer o desafio. Não poderá escapar de jeito nenhum. Não poderá 
passar para o colega. Não pode chorar e nem ficar com raiva. 
 
Mas para ser justo, vamos passar de mão em mão e quando parar a música, a pessoa que ficou com a 
caixa terá que abrir (aplique a dinâmica – como se fosse batata quente. Faça bastante suspense para que 
a criança fique com medo de abrir a caixa). 
 
A caixa ficará aqui e no final da história vamos abrir ok? 
 
Desafios... Muitas vezes os desafios são bons, mas às vezes são ruins. 
Vocês sabem exemplos de desafios ruins? (deixe-os darem exemplos) 
 
Crianças, precisamos tomar muito cuidado com os desafios que participamos. Na internet tem muitos 
desafios que começam bem legais, mas depois levam a pessoa a se machucar e depois a morte. Esses 
desafios não são de Deus! 
Mas como sabemos se um desafio é de Deus ou não? 
Se você não pode contar para o seu pai ou mãe, não é de Deus. 
Isso porque o diabo é o pai da mentira. Então quando temos que mentir para fazer algo, não é de Deus. 
 
Mas e se um amigo da escola tiver fazendo um desafio perigoso? E se todos da turma quiserem que eu 
faça? Diga NÃO. 
 
Aceite apenas os desafios que vem de Deus! 
 
A Bíblia conta que um homem aceitou um desafio de Deus. Ele precisava vencer um exercito poderoso, 
mas muito malvado. Então ele levantou o máximo de homens que pode. Um total de 32.000. 
Mas Deus disse que aquela missão era para ele saber que Deus estava com ele. Então Deus mandou 2 
desafios: 
1. Só poderia continuar no exército os corajosos. Então 22.000 medrosos foram embora 
2. Só poderia continuar aqueles que bebessem água do rio de um jeito muito curioso: somente quem 
bebesse como cachorrinho. Se alguém ajoelhasse no rio para beber tinha que ir embora. 
Vocês fazem ideia de quantos homens sobraram? Apenas 300 homens! 
E sabe o que aconteceu no final da história? Aqueles 300 homens venceram a guerra porque eles 
aceitaram o desafio de Deus. 
 
E você, qual desafio vai aceitar? Os desafios do mal ou os desafios de Deus? 
 
Agora vamos ver qual o desafio que tem na caixa? 
Faça a criança abrir. 
 
Estão vendo, com Jesus os desafios são sempre mais legais! 
 
  



 

 

 

 

Fevereiro – Campanha: o que eu preciso saber  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 
 

ORAÇÃO: 

“Senhor, eu declaro que os desafios malignos desse mundo que querem me machucar e me matar não 
tem poder sobre mim. Que os meus olhos tenham interesse em buscar apenas o que for para o bem, e 
não para o mal. 
Hoje eu escolho seguir apenas os desafios que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus.” 
 
(Unja as crianças desligando as malignidades da internet e desafios malignos. Declare a proteção de Deus 
sobre cada um) 

 

VERSÍCULO 

 
 “Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação; no seu tabernáculo me 
esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo”. Salmos 27:5 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
-  Como sei que um desafio é de Deus ou não? 
-  O que devo fazer quando ver um desafio novo na internet? 
-  O que devo fazer quando um amigo me convidar para participar de um desafio? 
-  Qual personagem da Bíblia topou participar do desafio de Deus? Como foi? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Quem já ouviu falar nos desafios que a igreja faz? 
A nossa igreja tem uma visão de conquistar muitas coisas para Deus. 
Vocês sabiam que temos um canal de TV, rádio, canal de internet, que falam o tempo todo do amor de 
Deus? Isso para que mais pessoas possam se salvar. 
 
E nós, participamos de desafios para conquistar todas essas coisas. Esses desafios são alcançados com a 
nossa oferta. Então vamos abraçar esse desafio para que mais pessoas conheçam a Jesus? 
 
(abençoe as ofertas de cada um) 

 

ATIVIDADE  

 
Brincadeira seu mestre mandou 
 

LEMBRANCINHA: 

Em anexo. 

 


