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AULA 3 – A SEMENTE DO MEDO 

 

Hoje dando continuidade a Campanha da Semeadura vamos ministrar sobre o sentimento de medo. 

Vamos falar de Gideão  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Queridos professores,  

 

A base desta Campanha é Gálatas 6:7  

“Não se enganem: ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá.” 

O versículo acima não precisa de explicação, não é mesmo? 

Hoje falaremos sobre o sentimento que foi semeado na vida de Gideão O Medo de Gideão 

E na última aula vamos falar de Bondade que Boaz literalmente semeou com sementes na vida de Rute. 

Por que falar das sementes das atitudes e sentimentos ruins? Porque são sentimentos que estão nesses dias 

na vida das crianças, nesses dias de isolamento. 

 

Quem nunca teve medo de algo?  

Sim, nós também temos os nossos medos, e já adultos sabemos como lidar, com eles, ou pelo menos 

deveríamos saber. 

Toda criança por mais corajosa que seja um dia já passou por uma situação de medo. 

O medo surge as vezes por algum tipo de trauma que a pessoa viveu e ficou uma ferida na alma. E 

quando você se encontra em uma situação semelhante ao trauma, você lembra do ocorrido e seu 

cérebro desperta reações em seu emocional ou até no corpo causando dor de barriga, calafrios, mal-

estar, etc. 

Ter medo é diferente de ter temor. O temor é você respeitar, amar, obedecer, adorar, reverenciar, 

reconhecer a grandeza e santidade, isso é temer ao Senhor. (Pv 14: 2; 1 João 4: 18) 

Quando agimos com medo, não agimos com fé. O medo nos faz ver os obstáculos ao invés da vitória. A fé 

no Senhor Jesus é totalmente oposta ao medo, pois traz à existência aquilo que não existe. 

Na Bíblia no livro de Juízes 6 e 7 vemos Gideão. Ele sentiu medo que Deus não estivesse com ele, então 

pediu um sinal a Deus: colocou um pouco de lã no lugar onde estava malhando o trigo e, se de manhã 

somente a lã estivesse molhada e tudo ao redor seco, ele estaria certo de que seria usado por  

Deus para libertar Israel, e assim aconteceu. 

Ele ainda assim, teve medo de não conseguir e pediu novo sinal ao contrário: que somente a lã ficasse 

seca e tudo ficasse molhado. E assim foi feito. 

Gideão foi um juiz que libertou os israelitas das mãos dos midianitas este povo de Midiã há sete anos 

oprimia e roubava as colheitas e animais e já havia matado o irmão de Gideão quando tinha invadido a 

cidade.  

Deus o chama de homem valente! Deus não o chamou de homem medroso. Deus não se relaciona com 

nossas fraquezas e sim com a nossa constituição. Se até aquele momento as únicas sementes que Gideão 

tinha era as do medo, incertezas e insegurança, Deus o estava chamando para produzir sementes de 

ousadia e coragem. 

Deus tem nos chamado, em dias maus e difíceis para semear sementes de coragem e ousadia para 

ministrar crianças. E se seus medos te paralisam, sejam eles os mais pequenos ou aqueles que realmente te 

apavoram, hoje somos curadas e transformamos as sementes de medo em coragem para o grande que 

ele tem reservado sobretudo para nós. 
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LEIA E MEDITE: 

 

VERSÍCULO Juízes 6 e 7 

 

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS: 

• Levá-las a descobrir seus medos. O que dá medo ou de que elas têm medo? 

• Levar a criança a confiar em Deus para ser transformada em um valente e corajoso.  

• Que mesmo que o medo venha, que e ela saiba clamar pelo nome de Jesus. 

• Levar a criança a entender que o medo não pode ser maior que a nossa fé. 

 

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

A criança vê e sabe de tudo que está acontecendo no mundo hoje através das redes sociais. O medo 

tem sido constante na vida tanto das crianças quanto dos adultos, sabemos que a criança absorve muitas 

a situações vivida em meio a sua família; mães com esse sentimento acabam passando 

inconscientemente para o filho o medo que sente. 

O medo do futuro, rumores de guerra (ainda que não declarada hoje vivemos uma guerra civil) epidemia, 

mortes, conflitos políticos, sem contar as situações pessoais como rejeição, abandono, fracasso e solidão 

tem nos assolados constantemente.  

A criança não sabe expressar seus medos interiores, então são externados de várias maneiras.:  deixa de 

comer, não quer dormir sozinha, mudança de comportamento... Esses são os sintomas e n~~ao o 

diagnóstico. Nós e principalmente os pais, precisamos estar atentos a esses sinais para podermos ajuda-las.  

Desta aula, elas sairão com a certeza que Deus a ama e o PERFEITO AMOR lança fora todo medo.                          

 

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

• Levar um microfone e fazer uma entrevista .Você pode revesar quem ´´e o entrevistador ou quem 

é  o entrevistado. A pergunta? 

             Do que  é que você tem medo?  

             (Colher a resposta das crianças para dar  o iníicio na aula) 

 

• Mostrar os cartazes anexos para quee se aproximem dos seus “medos” 

 

 

                                                                          

LOUVOR: 

 

“Smilinguido” Gideão temia algo.  

https://www.youtube.com/watch?v=vQYfsI1FO3U 

“Deus é bom” 3 palavrinhas  

https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ  

 

VERSÍCULO: 

 

 I João 4:18 No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vQYfsI1FO3U
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ
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MINISTRANDO: 

 

Olá galerinha tudo bem com vocês? Que bom! 

Vou mostrar alguns desenhos, e vocês vão dizer se isto já aconteceu com você ou acontece com você. 

Quais são os medos que você sente ou já sentiu? 

O medo também é uma semente, mas quem planta não somos nós. 

Querem ouvir uma história?  

Havia um moço medroso que tinha uma missão muito importante. 

Sabe crianças até eu ficaria com medo se eu tivesse no lugar dele! 

O povo de Deus estava morando na terra muito boa! Tudo que se plantava eles colhiam. 

Mas, eles estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, e Deus não gostou ficou longe deles! O 

que aconteceu? -  Eles ficaram sem a proteção de Deus o inimigo deles atacou e roubou tudo, tudo o 

que eles tinham pra comer. Tudo que eles plantavam eles destruíam para\ eles ficarem sem comida. 

Então eles tinham MEDO! 

Esse moço, seu nome era Gideão, estava escondendo toda a comida, todo o trigo tentando salvar o que 

podia. Ele estava assustado, derrotado e se escondendo. Gideão estava em um buraco no chão por que 

estava com muito MEDO! 

Todo o povo de Deus estava com MEDO dos inimigos, então fizeram covas e cavernas para se esconder. 

Cada vez que o povo de Deus l semeava naquela terra com todo cuidado, regava todos os dias e 

quando chegava a hora da colheita os midianitas invadiam as plantações e destruíam tudo e ainda 

roubavam os animais; ovelha, bois, jumentos, o povo de Israel saiam correndo para se esconder nas 

cavernas com medo de ser morto. 

Eles estavam sofrendo muito eles já não aguentavam mais tanto sofrimento. Então clamaram ao Senhor 

por socorro: - DEUS NOS AJUDA!! 

Deus ouviu o pedido de socorro deles e mandou um anjo falar com Gideão assim:  

- Não tenha medo Gideão Eu sou o Senhor, estou com você e você não é medroso. Você é VALENTE! 

Mas Gideão falou:  

- Ah DEUS, onde está o Senhor, estamos sofrendo muito, porque isto está acontecendo com a gente? 

- Gideão vai nessa tua força e livrar o povo dos inimigos. Eu não estou te mandando?  Vá e obedeça!  

- Mas Senhor como eu vou? A minha família é a mais pobre, e eu sou o menor e mais magro da minha 

casa! 

Deus falou bem forte: - Gideão, eu já te falei eu vou estar com você nessa guerra, você vai destruir os 

inimigos e eles é que vão correr. 

Gideão não estava acreditando porque estava com muito medo, então ele pediu que Deus mostrasse pra 

ele duas vezes. Deus mostrou. 

Gideão saiu e preparou uma oferta e trouxe e entregou ao Senhor. E deus mandou fogo do céu pra dizer 

que era isso mesmo, e que  Ele tinha aceitado  a oferta de  Gideão. 

Ahhh... Que bom! Agora o medo começou a ir embora. E Gideão estava mais feliz. Ele sabia que Deus ia 

ajudar.  

Nós devemos aprender a confiar no Senhor, por que ele faz o impossível quando confiamos nele. 

Deus escolheu Gideão por que sabia que o medo podia ser transformado em coragem ele só tinha que 

acreditar e obedecer.  

Ele confiou, obedeceu e venceu os inimigos com poucos homens. porque quem estava com ele era Deus. 

 

Hoje Deus mandou um recado para todas as crianças. Não tem problema ter medo. O que as crianças 

precisam é descobrir o medo e mandar embora, falando o nome de Jesus. Não deixar a semente do 

medo crescer. 

E o nome de Jesus tem TOOOOODOOOO POOOODER! E o medo vai embora. 



 

 

 

 

 2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO 
CAMPANHA DA SEMEADURA 

 

Cada criança aqui, é muito querida e amada e as vezes não consegue sozinha. Se não conseguir estou 

aqui pra ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês a expulsar esse medo. 

Tem um jeito também, podemos falar assim: 

- 1, 2 3, SAI TODO MEDO, EM NOME DE JESUS. 

 

E VAMOS ORAR! 

 

 

 

 

ORAÇÃO: 

 

Deus nós somos SUAS CRIANÇAS, escuta a nossa oração e manda embora todo medo que essa pandemia 

trouxe.  Nós estamos como Gideão dentro das nossas casas. 

Em nome de Jesus, o teu amor expulsa todo medo de nós, agora, agora!! 

Obrigado DEUS QUERIDO 

AMÉM. 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 

 

Em Juízes 6: 18 -19  

Podemos ver que Gideão quando entrou na presença do Senhor ele pediu ao para não ir embora até 

que ele trouxesse uma oferta! 

Hoje vamos aprender com Gideão o Senhor está aqui vamos entregar nossa oferta de amor. 

Gideão ficou tão feliz com a presença do Senhor então resolveu ofertar, porque ele queria agradar a 

Deus. Pega seu cofrinho com o sacrifício diário, traga um quilo de alimento, o seu dizimo e vamos 

apresentar no altar do nosso Deus. E Ele vai multiplicar sua semente! 

Vamos agora entregar uma oferta que agrada o coração de Deus! 

Em nome de Jesus. Amém! 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

1. Quem eram Gideão? 

2. Quem foi escolhido para livrar o povo das mãos dos midianitas? 

3. Por que Deus se afastou dos Israelitas? 

4. Onde o povo Israelita vivia? 

5. O povo semeava e na hora da colheita o que acontecia? 

6. Com quantos soldados Gideão venceu os midianitas? 

7. Onde Gideão e seu povo se escondiam? 

 

 

BILHETE PARA OS PAIS: 

 Queridos pais! 

Hoje falamos sobre um sentimento muito comum nas crianças o medo; pode gera a 

desconfiança, a falta de fé. 

Então, essa semana, faça uma oração com seu filho repreendendo todo espirito de medo.  
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Nosso ensinamento: Falar o nome de Jesus, nas horas que o medo aparecer  

  

Desafio da semana: Esta semana, ler todos os dias o versículo: I João 4:18 No amor não existe 

medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo 

Fazer o joguinho da memória: Não vou me esquecer  

 

 

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do Kids: 

https://www.renascerkids.com/  

 

 

SUGESTÃO DE IMAGENS: 

 

 

      

 

ATIVIDADE 

JOGO DA MEMÓRIA  

Cole em papelão ou papel duro, recorte. Virar todas as figuras menos a do versículo, que ficará no meio virada para 

ler. A cada par acertado o participante deve ler o versículo e assim contam os pontos. No final do jogo todos devem 

saber falar o versículo sem ler. Faça em tamanho maior, divida a classe em turmas e jogue na aula  

https://www.renascerkids.com/
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LEMBRANCINHA DA AULA: 

 

Mini Travesseiros - chaveiros: Colar a etiqueta com o versículo.   

 

 

 

 

 

 

OU TOCHAS De Gideão  

 

 

 

 

 

 

    G VERSÍCULO: 


