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AULA 3-  Vencendo o medo do novo 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Nessa aula vamos denunciar o medo de avançar, medo de sonhar e se frustrar, medo de fazer 
coisas diferentes. O medo do novo paralisa as crianças.  
 
O medo do novo também pode estar relacionado a uma mudança, mudar de casa, de escola, 
uma situação familiar que muda (pais se separando), ou ume pessoa querida que faleceu (como 
seguir sem essa pessoa).  
 
O novo pode ser algo bom, que desafia, que traz novas experiências, mas pode ser algo ruim, 
que vai exigir coragem e força para seguir. Mas para todas as situações temos uma palavra sobre 
nós que diz: “não temas!” 
 
Que essa geração seja diferente, avancem e vivam a vontade de Deus e possam crescer e 
evoluir cada dia mais na presença do Senhor. Nada poderá parar o povo de Deus. As crianças 
são o futuro da nossa Igreja e se tivermos crianças curadas teremos adultos capazes de 
transformar outras gerações e até mesmo a nossa nação. 
 
Se prepare para que nessa aula  você entregue o seu melhor para Deus e para as crianças.  
 
Para a preparação sobre essa campanha do medo, compartilho alguns links uteis: 
 
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2013/02/o-medo-das-criancas-de-acordo-com-

idade.html 

 
https://bebe.abril.com.br/familia/por-que-as-criancas-sentem-medo/ 

 
https://www.minhavida.com.br/familia/galerias/16226-como-pais-devem-lidar-com-os-medos-que-afligem-as-

criancas 
 
Que tal compartilhar com os pais algumas dicas de como lidar com o medo das crianças? Isso 
ajudará no engajamento da campanha. 
 
Deus abençoe! 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Salmos 27.1 
 

OBJETIVOS 

 
Levar a criança a vencer o medo de coisas novas e a saber que o Senhor é quem nos fortalece 
quando estamos com medo. 
 
Fazer a criança entender que Deus nos ensina a sermos melhor e esta conosco o tempo todo 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2013/02/o-medo-das-criancas-de-acordo-com-idade.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2013/02/o-medo-das-criancas-de-acordo-com-idade.html
https://bebe.abril.com.br/familia/por-que-as-criancas-sentem-medo/
https://www.minhavida.com.br/familia/galerias/16226-como-pais-devem-lidar-com-os-medos-que-afligem-as-criancas
https://www.minhavida.com.br/familia/galerias/16226-como-pais-devem-lidar-com-os-medos-que-afligem-as-criancas
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
A maioria das crianças sentem medo de coisas novas, como o primeiro dia de aula, uma 
mudança para outra cidade, a fase da adolescência chegando e as mudanças no corpo, uma 
mudança na família (seja morte ou separação).  
 
O medo do novo faz a criança se fechar para o diálogo, relacionamentos, gerando traumas que 
impedem até mesmo de sonhar. 
 
Nessa aula elas serão libertas de todo o medo através da palavra de Deus. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
1. Pegue uma caixa, pregadores, eva, papeis coloridos, e monte um mini cenário para contar a 

história 
  

 

2. Vamos fazer uma brincadeira de esconde-esconde diferente.  
 
As crianças deverão desenhar ou escrever todos os seus medos em um papel! Vão esconder 
seus papeis em algum lugar da sala. Não será necessário colocar o nome. 
 
As crianças deverão procurar os medos escondidos. E cada um com um papel encontrado orará 
para que Deus tire o medo do amigo. 
 

MINISTRANDO: 

 

Quem aqui já teve medo de algo novo? Ir em um lugar desconhecido, uma escola nova, uma 

mudança que precisará mudar a rotina? 

Sabe crianças as vezes temos medo de coisas novas. 
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De repente precisamos trocar de escola, mudar de casa, ir no médico e ficamos com medo. Mas 

sabe de uma coisa, seja qual for a situação não precisamos ter medo! A palavra de Deus diz lá 

em Salmos que não devemos ter medo de nada que Jesus é a nossa luz e é Ele quem ilumina o 

nosso caminho por onde andarmos.  

Então, quando ficarmos com medo devemos orar e confiar em Deus.  

Lembrei de uma história muito legal de quando Jesus andou sobre as águas, Pedro com sua fé 

teve uma experiência maravilhosa e andou sobre as águas também. 

Nunca ninguém tinha andado sobre as águas e quando Pedro viu Jesus vindo em sua direção  

ele teve fé que poderia viver isso também. Mas teve um momento que Pedro sentiu medo e isso 

fez ele afundar na água! Imaginem só essa cena Pedro está lá andando numa boa como nunca 

ninguém andou, cheio de fé , se sentindo especial. Mas, de repente, veio uma onda e Pedro 

sentiu medo!  

Esse era um dos momentos mais impressionantes da sua vida ele estava fazendo aquilo que 

nunca ninguém fez, ai veio o medo e atrapalhou tudo! Ele afundou na água se molhou todo! Mas 

sabem o que aconteceu depois? Vocês acham que ele se afogou? Claro que não! Jesus 

estendeu a mão pra ele e o ajudou! 

Lembre sempre que Jesus é a sua força e que você não precisa ter medo de nada!!!!! Jesus 

sempre está ao seu lado pra estender a mão a hora que você precisar assim como aconteceu 

com Pedro! Não deixe teu medo te parar, enfrente o medo e diga que o seu Deus é muito maior 

que qualquer medo! E anda sempre ao teu lado pra te ajudar! 

Não importa o que mudou, se for algo bom ou ruim, Ele estende a mão para você, e vai junto com 

você vencer essa nova situação. 

Quem deseja hoje segurar na mão de Jesus para vencer o medo? 

 

ORAÇÃO: 

 
Senhor hoje eu quero buscar essa força que vem de ti pra arrancar de mim todos os medos que 
eu sinto, tira de mim todo o medo de coisas novas que eu não conheço ou que ainda não 
consegui fazer. Eu seguro na sua mão hoje para que o Senhor me ajude a vencer esse medo. Eu 
quero sentir a tua paz e ter a certeza no meu coração que o Senhor cuida de mim todo o tempo, 
em nome de Jesus  eu confio em ti , Senhor amém  
 
 

VERSÍCULO 

 
Salmo 91.2 O Senhor é o meu refúgio ,a minha fortaleza, e nele confiarei. 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
As coisas novas sempre são coisas ruins? 
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O que diz na palavra de Deus sobre termos medo? 
Porque Pedro afundou na água? 
Como Pedro conseguiu vencer aquele novo desafio? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Hoje vamos entregar nossa oferta sem medo de nos faltar nada! Vamos entregar o nosso melhor 
e termos a certeza de que o  Senhor  vai nos abençoar além do que imaginamos  porque nós 
confiamos nele! 
 

ATIVIDADE  

 
Cada criança fará o seu próprio painel da história. Adicione 2 personagens (prendedores de 
roupa) para serem também customizados. 
 

 

 
 

LEMBRANCINHA: 

 
A própria atividade. 


