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AULA 5 – E N C E R R A M E N T O   

DERROTANDO O MEDO DO ESCURO 

SAMUEL 
 

 

Chegamos ao fim de mais uma campanha.  

Para encerrar, vamos abordar o medo do escuro, medo da 

noite..., falando de Samuel, quando ouviu uma voz no meio da 

noite  

A estratégia é organizar uma SUPERFESTA DO PIJAMA. 

 

 

Para Você Professor 

Medo – terror, ansiedade. 

O medo do escuro, conhecido também com nictofobia, nos faz ver coisas que não 

existem, traz terror e muitas vezes pânico e até pesadelos. 

Lá no Salmo 91:5, o salmista fala que o terror noturno não nos assustara. Isso acontece 

porque habitamos debaixo do esconderijo do altíssimo, e o Senhor é a nossa luz e sempre 

vence as trevas. 

O terror noturno quer nos assolar durante a escuridão, agindo nos sentimentos e na visão, 

gerando o medo até mesmo de coisas simples, pois uma peça de roupa, um barulho, ou 

um objeto pode se tornar um monstro para aquela criança que tem este medo. 

Nesta ministração você ensinará a criança a ser como Samuel, que venceu o medo de 

escuro, pois ele ouviu a voz daquele que traz paz. 

Ele se levantou e buscou a solução no escuro (à noite). 

É tempo de levarmos as nossas crianças a vencer este medo, a se levantar e buscar a 

solução, com oração e com a palavra de Deus. 

BASE BÍBLICA:  
 

Salmos 91.5; I Samuel 3.1-14; Mateus 5.14, I João 4.18 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
Crianças que tem tanto medo do escuro que acabam sempre, dormindo com os pais. 

Não dormem sem ter uma luz acesa; têm pesadelos, gritos e choros a noite; têm medo 

de que algo de ruim aconteça no escuro. 

“(...)O medo do escuro é comum na infância e começa a aparecer por volta dos 3 anos 

e desaparece, em geral, aos 7. O temor ocorre porque nessa idade as crianças têm a 

imaginação bastante aflorada e não conseguem distinguir a realidade da fantasia. Os 

temores podem vir após ler uma notícia, fazer um desenho, ouvir um conto de fadas e até 

um papo de adulto. “No escuro, a criança fica mais propensa a imaginar possíveis perigos 

como, por exemplo, monstros nas sombras, vampiros voando sobre a cama e lobisomens 

na janela do quarto”, (...) 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2013/09/seu-filho-tem-medo-do-escuro.html 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2013/09/seu-filho-tem-medo-do-escuro.html
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O que elas precisam saber e crer nos seus corações, é que mesmo com medo Jesus está 

com elas; elas precisam saber que se clamarem o nome de Jesus tudo vai se acalmar. 

O importante é que a criança se expresse e consiga falar o que é que a apavora tanto. 

Ficar com ele nesses momentos é extremamente importante. Não só ficar, mas também 

ministrá-la; orar com ela para que ela construa sua fé e certezas em Jesus Cristo. 

OBJETIVOS: 
• Levar a criança a ter fé; formá-las na fé; mesmo com medo, saberem que Deus 

sempre estará com elas e jamais as abandonará; saber que podem vencer, mesmo 

sendo crianças;  

• Levá-las a denunciar o medo de fantasmas e monstros, mesmo porque não existem. 

Ensiná-las a chamar o nome de Jesus, quando estiverem com medo, seja a situação 

que for, mesmo com medo da morte. 

• Levá-las a entender que ela não precisa ter medo do escuro, porque e o Senhor 

Jesus é a luz e quando ele chega, todo mal sai. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:   
Vamos fazer uma festa do Pijama! Decore a sala com 

almofadas,  

colchonetes, faça uma cabaninha e ... 

• Independente da festa do pijama em dia 

separado, avise no grupo de pais para que todos 

venham de pijama e pantufas neste domingo e  

você também, é claro! 

• prepare um lanche diferente: 

Para a ministração, você vai precisar: 

 

SUGESTÃO 1  

1. Balões (os transparentes e brancos são melhores) 

2. Pulseiras de Neon 

✓ Encha um balão na frente da criança, já dobre um pouco a pulseira de neon para 

que ela brilhe, após encher o balão coloque com cuidado o bastão dentro. 
✓ Apague a luz para mostrar para as crianças como ficarão. 

✓ Depois acenda a luz e comece a aula. 
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SUGESTÃO 2  

Caso não consiga as pulseiras de Neons, use uma ou duas lanternas. Cada criança 

com uma almofada (então deve ter várias almofadas e conte a história com a 

lanterna acesa (podendo ser uma lamparina ou até mês o uma vela) 

 

VERSÍCULO CHAVE DE TODA CAMPANHA :  

 

MINISTRANDO:  
✓ Pergunte quem tem medo de escuro e qual a sensação que a criança tem. 

✓ Pergunte quem tem medo de escuro e já venceu o medo e como foi. 

✓ Pergunte quem tinha medo e agora não tem mais... 

Imagine, você dormindo num lugar que não é seu quarto e não é sua casa! 

Imagine, tudo escuro e seus pais não estão lá! 

Imagine que no meio da noite você escuta uma voz chamando seu nome! 

O que você faria? 

Você ficaria com medo? 

 

Se você usou os balões com o Neon, faça esta aplicação agora:  

Para encher o balão usei bastante folego, ufa! 

Vocês sabiam que precisamos que o sopro de Senhor esteja soprando sobre nós para que 

possamos crescer como este balão?  

E que a luz de JESUS está dentro de nós?  

Por isso, não precisamos ter medo de escuro. 

 

Aqui na Bíblia tem a história de um menino que foi morar em lugar que não tinha a cama 

do papai e da mamãe para ele correr e deitar quando ele tivesse medo, que não tinha 

um botão para ele acender a luz. 

Vocês já sabem o nome dele? Humm...  

Quem quer ouvir esta história (conte com a lanterna acesa)  

Acho que vocês já o conhecem, vamos lá!  

Sabiam que ele venceu o medo? 

Ele era ainda pequeno quando foi morar no templo, lá na igreja, junto com o profeta que 

já era bem velhinho e por isso ele já não enxergava direito.  

Naqueles dias não tinha eletricidade; não tinha lâmpadas. Eles usavam lamparinas. 

Lá estava o aquele menino deitado numa cama. 

Quando Samuel dormiu, começou a ouvir uma voz, chamando-o:  

- Samuel, Samuel ...! 

Ele deve ter ficado morrendo de medo, estava escuro, não tinha como gritar pela mamãe 

e nem pelo papai. 
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Samuel era um menino muito especial para Deus. Deus o tinha escolhido para uma missão 

muito especial também. Logo criança, bem pequeno ela entendia as coisas de Deus e 

era muito obediente. 

Será que ele ficou com medo, do escuro? Da voz?  

Não tinha como acender a luz. Acho que só tinha aquela lamparina. 

Acho que ele teve medo sim! O que vocês acham? Ele se assustou! 

Mas Samuel levantou e venceu o medo, mesmo tremendo por dentro... Ele levantou e foi 

até o sacerdote Eli:  

- Sacerdote, você me chamou? 

Ele respondeu: 

-  Não menino, volta a dormir! – então ele foi. 

E de novo, no escuro, ele ouviu a voz que chamou:  

- Samuel, Samuel ...! 

- Ai! De novo! – acho que ele pensou- Será que eu estou sonhando? 

 Ele levantou, agora mais corajoso, e foi de novo até Eli e perguntou de novo se ele tinha 

chamado. 

Quem seria então? Nessa hora acho que Samuel será que ele queria chorar de medo? 

Humm... Não, mas manteve a coragem e voltou para seu quarto e tentou dormir, mas ele 

ouviu a voz de novo!! A terceira vez! 

- Samuel, Samuel ...! 

Ele de novo criou mais coragem e foi até o profeta: 

- Sacerdote, você me chamou? 

Ele respondeu: 

-  Não menino, volta a dormir e se você ouvir de novo você responde assim: 

“Fala Senhor, que eu estou ouvindo, ok?” – Eli entendeu que era Deus que queria falar com 

Samuel. 

O sacerdote  ensinou a Samuel que aquele momento era para conversar com Deus, falou 

que quando aquela voz o chamasse de novo, era para ele responder a Deus. 

Samuel voltou a deitar, e aquela voz o chamou de novo, na hora muito corajoso desta 

vez, ele se levantou e buscou a solução... 

- “Pode falar Deus, que sou teu servo e vou ouvir tudinho”. 

Samuel venceu o medo de escuro, e aprendeu que antes de dormir, tinha que ouvir a voz 

de Deus para se encher de coragem, e permitir que a luz brilhasse dentro dele. 

Hoje você vai vencer o teu medo de escuro, vai fazer a luz de Jesus brilhar dentro de você. 

Que jeito? Orando e lembrando da Palavra, das coisas escritas na Bíblia. 

Talvez no comecinho você vai precisar de ajuda, como Samuel precisou do profeta, né? 

Então você pode pedir para mamãe ou papai, orar com você e ler a Palavra, mas ainda 

depois que eles saírem, você pode orar sozinho, não é verdade?  

E todas as crianças aqui já aprenderam a chamar o nome de Jesus, não é mesmo?  

Vamos orar.  

ORANDO PELAS CRIANÇAS E COM AS CRIANÇAS.  
 

Jesus querido, meu amigo. Senhor Deus, eu sei que teu amor me livra de todo medo. Estou 

debaixo da sua proteção, e por isso não vou ter mais medo de escuro e nenhum pesadelo 

me fará ter medo, pois eu sou luz do mundo que vence toda a escuridão. 

Que o Senhor possa fazer esta luz brilhar mais e mais. Amém! 

Ore por elas. 
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LOUVOR: 

 https://youtu.be/Yl5fQdTHwyM  (para os menores – SOLDADOS DO REI) 

 
 

HORA DO TESTEMUNHO: 
  

Hoje é dia de testemunho!!! 
  

Vamos começar com os tios contando testemunhos da marcha para 

Jesus. E depois cada criança poderá contar o seu testemunho. 
  

Compartilhar as bênçãos ajuda a fortalecer a fé dos irmãos, e com as 

crianças acontece o mesmo. Vamos incentivar o momento do 

testemunho e espalhar o que Jesus tem feito por nós. 

 

 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

I Samuel 1:10-11 – UM VOTO PARA DEUS  

Vocês sabiam que Samuel foi uma entrega para Deus? 

Isso mesmo ele foi uma oferta da mãe dele! 

Na verdade ele foi um voto. 

Sabe o que é um voto? 

Voto é assim: você não tem nada para entregar, mas pede para Deus te dar e quando 

ele der, você entrega para Deus de volta.  

Ana, a mãe de Samuel não tinha filhos e ele queria muito. Então ele disse: Deus me dá 

um filho que eu prometo que eu devolvo para o Senhor, para ele trabalhar pra sempre 

na sua casa. Então Deus deu Samuel para Ana. Ele nasceu e quando ele cresceu um 

pouquinho ela levou de volta para Deus e ele ficou lá na igreja, lá no templo 

trabalhando para Deus, junto com o sacerdote. 

Ana não ficou sem feliz, ele teve mais 5 filhos. 

Quando entregamos para Deus, nunca ficamos sem. Mesmo quando você não tem 

você pode prometer e fazer um voto e deus vai colocar na tua mão, entendeu? É só 

falar com DEUS, como Ana fez. 

Vamos hoje entregar nossas ofertas e também nossos votos aqui na casa de Deus! 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Yl5fQdTHwyM
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BILHETE PARA OS PAIS : 

 

Queridos pais! 

Hoje terminamos a CAMPNHA VENCENCO O MEDO, e todos 

os medos estão vencidos em nome de Jesus. 
 

 Desafio da semana : Escrever um testemunho com seu 

filho(a) e contar na Kids Church, de como a criança venceu 

o medo. 
  

Deus abençoe! 
 

SUGESTÃO PARA IMAGENS: 
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ATIVIDADES: 
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Leve um modelo pronto como referência 
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LEVE MODELO COLORIDO, PRONTO COMO REFERÊNCIA  
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Lembrancinha: 
 A Bexiga com Neon  

 

Ou MÁSCARA DE OLHO PARA DORMIR  

 
 

 

          MODELO NO ANEXO 


