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Campanha: Somos Livres 

Aula 2 – Livres do medo 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa aula derrubaremos os altares do medo. 
Esse tem sido um tema recorrente tratado em nosso kids e observamos que as crianças ainda sofrem 
desse mal. Muitas já conseguiram superar alguns medos, mas novas situações surgem e esse 
sentimento volta a tona. 
É tempo de nos levantarmos e denunciarmos esse mal. 
Derrame o amor do Senhor sobre as crianças e ensine que sempre que esse sentimento vier elas 
podem correr para os braços de Jesus, pois ele lança fora todo o medo, nos dando a paz. 
 

Base Bíblica 
Marcos 4:35-5:43 
 

Objetivo 
 
Nessa aula venceremos o domínio do medo.  
Vemos que o medo tem tomado um espaço gigante em nossa sociedade.  
Nunca se ouviu tanto falar em síndrome do pânico, pessoas que não conseguem sair de suas casas e 
ter um convívio social por viverem em um terror constante. 
Muitas vezes o medo chega como algo que parece pequeno ou que faz parte da infância (como medo 
do escuro). Mas não vamos aceitar esse sentimento em nosso meio em nenhuma de suas vertentes. 
Vamos nessa aula denunciar o medo, lançar aquilo que estava amedrontando os coraçõezinhos aos 
pés de Jesus. E a paz do Senhor invadirá os nossos corações. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas crianças vivem debaixo da prisão do medo, seja o medo do escuro, medo de ficar sozinho, de 
não ter amigos, de ser zombado, de errar, ou até mesmo de levar bronca. 
Algumas acabam se fechando e não tem coragem de contar para os pais ou professores sobre os seus 
temores. 
O medo limita a pessoa a avançar, impede que ela se posicione. 
Mas nós não somos reféns do medo! 
É tempo de vencer essa malignidade para viver a liberdade do Senhor. 
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Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Leve para essa aula diversos balões.  
Cada criança deverá encher, amarrar o seu balão e escrever com canetinha os seus medos (o 
professor poderá auxiliar no caso dos pequenos? 
 
Os balões deverão ser colocados em um canto da sala até o final da história. Depois disso, como ato 
profético cada um estourará o seu balão, profetizando a vitória contra o medo. 
 

Contando a História.
 
Quem aqui já teve muito medo de algo e aprendeu a vencer esse medo (deixe um ou dois compartilhar 
a experiência). 
Muitas vezes alguns situações querem nos intimidar, nos deixando com muito medo. 
Quando temos medo de barata, por exemplo, fica mais fácil resolver, não é mesmo? 
Mas as vezes o medo nos faz querer chorar, pedir ajuda, ou ficar bem quietinho, sem falar nada, para 
que ninguém perceba ou nos julgue mal, não é verdade? 
 
Sabe crianças, o medo é uma arma do inimigo para impedir que a gente viva as coisas grandes que 
Deus tem para nós. Os sonhos, as experiências e até mesmo a paz e a alegria que Jesus tem para nós. 
 
Mas Jesus nos ensinou como vencer o medo. 
 
A Bíblia conta que uma vez os discípulos estavam no barco com Jesus. Estava chovendo muito 
naquele dia e o mar começou a ficar bem agitado. Todos os que estavam naquele barco ficaram 
desesperados. Gritava, corriam.... e Jesus estava tão em paz que ele estava dormindo. 
Então eles foram correndo até Jesus, desesperados, com muito medo daquela situação.  
Mas Jesus naquele momento acalmou a tempestade e disse que eles não precisavam ficar com medo 
porque Ele estava no barco junto com eles. 
 
Naquele dia os discípulos aprenderam que se eles estivessem com Jesus eles não precisariam ter 
medo de nada, porque Jesus está no controle de tudo. Ele sempre nos protege do mal. 
 
Essa história nos ensina que todas as vezes que uma situação provocar medo em nossos corações 
precisamos lembrar que Jesus está conosco. 
Então se na sua casa você ficar com medo do escuro, feche os seus olhos e peça a proteção de Jesus. 
Ele cuidará de você, mesmo que você não veja. 
Se você tiver medo que algo ruim aconteça lembre que Jesus cuida do nosso futuro e o amor Dele te 
protege. 
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Pense agora no que faz você ficar com medo. Pensou? Jesus está cuidando de você e Ele é mais 
poderoso do que essa situação que te dá medo.  
 
Agora cada um deve pegar sua bexiga com os seus medos. 
Repita assim comigo: 
 
“Hoje eu declaro que os medos escritos nessa bexiga e também os que eu não escrevi, não tem poder 
de me dominar. Em nome de Jesus o poder do medo está destruído e eu sou livre do medo”. 
 
Agora todos podem estourar os seus balões. 
 
Vamos aplaudir ao Senhor pois somos livres!!! 
 
 

Versículo  
 
“Eu sou o Senhor seu Deus que tomo pela sua mão e te digo: Não tenham medo, porque eu te 
ajudo”. Isaias 41:13 
 

Verificação do Ensino 
 
- Porque os discípulos estavam com medo? 
- O que eles fizeram quando sentiram medo? 
- Porque Jesus dormia? 
- O que Jesus fez e disse para eles? 
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Atividade 
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Lembrancinha         
 
 
 

 

 
Boa aula! 


