
 

 

 

 

Abril – Campanha  Vencendo os medos  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 

AULA 4-  Vencendo o medo de fantasma 

Chegamos ao final dessa campanha muito felizes em saber que nossas crianças estão sendo 

libertas de todo o medo.  

 

Provavelmente até aqui você já ouviu muitas situações que assolavam as crianças, já profetizou, 

ungiu, orou, conscientizou os pais. Agora é tempo de ver os testemunhos!!! 

 

Então nesse culto já faremos uma grande festa para comemorar essa libertação!  

 

Hoje é o dia da vitória contra o medo! Somos gratos ao Senhor pelo seu amor conosco, por essa 

palavra, pelas curas, por nos fazer vencer aquilo que queria nos paralisar. 

 

Se alegre por fazer parte dessa história! Deus abençoe! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

As crianças já venceram o medo de escuro, medo de ficarem sozinha, medo do novo e hoje vão 

vencer o medo de fantasma. 

 

Você já parou para pensar em quantas palavras malditas saíram da boca dos próprios pais das 
crianças e que podem contribuído para esse medo ser gerado na vida delas?   
 
Muitas vezes no stress de controlar a criança, não é incomum pais adotarem medidas que 
provoquem o medo, como: “ Se você continuar mentindo o bicho papão vai te pegar”, ou, “ Você 
não pode sair sozinho na rua porque o homem do saco te leva... As vezes fica um enigma que dá 
margem a imaginação, como: “continue fazendo isso que você vai ver o que vai te acontecer”. 
 
Nosso papel também é orientar as famílias, então vamos aproveitar essa aula para trazer ao 
conhecimento dos pais o quão impactante pode ser para a criança quando esse tipo de ameaça é 
feita a uma criança. 
 
Nesta aula vamos quebrar e desligar toda sentença. Aquilo que as crianças viram na Tv, em 
jogos malignos feitos na escola, ou até mesmo em vídeos na internet que podem ter trazido terror 
para a vida dos nossos pequenos.  
 
Vamos declarar a paz do Senhor que excede todo o entendimento sobre a vida delas. A 
malignidade que entrou por um caminho para trazer o terror, sairá e não encontrará mais lugar na 
vida de cada um. 
 
Não deixe de ungir as crianças ao final dessa aula, especificamente por essa quebra de 
sentenças, pelo mal que entrou seja por vídeos, jogos ou filmes, e declarando a libertação e cura 
sobre todos os medos. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 14.22-33; Marcos 6.45-51; João 6.16-20 
 



 

 

 

 

Abril – Campanha  Vencendo os medos  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 

OBJETIVOS 

 
Mostrar a criança que por mais que as situações pareçam terríveis e que até sintam medo, o 
Senhor que está no controle e mal nenhum vai acontecer, basta confiar em Jesus. 
 
Ensinar a criança que ela deve se separar do mal, não se envolver em brincadeiras de terror ou 
assistir vídeos que propagam o mal. Nós temos a mente de Cristo, e não vamos ocupar nossa 
mente com aquilo que não vem Dele. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças sentem medo de fantasmas e assombrações principalmente na hora de dormir. 
Isso pode ser produto da criação da própria criança (o que é natural em determinadas fase da 
infância, aonde o processo criativo está se desenvolvendo, e o real e o imaginário se misturam) 
ou pode ser causado por algo que foi visto ou falado e gerou perturbação na mente. 
 
A exposição a conteúdos inadequados tem sido cada vez mais crescente, isso em programas de 
TV, vídeos na internet, propagação de jogos malignos. Essa gama de conteúdo tem gerado 
perturbação e terror nas crianças, e consequentemente não conseguem ficar sozinhas, dormir 
sozinhas e acabam se fechando. 
 
Nessa aula vamos levar a cura sobre esse mal e as crianças aprenderão o caminho que liberta, 
que é a palavra de Deus. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
1. Vamos fazer um painel de bexigas que simbolizará a vitória contra o medo. 
Cada criança deverá colocar os seus medos em um papel e pendurar no painel. Ao final da aula 
vamos estourar as bexigas declarando a vitória contra o medo.  
 

2. Você pode utilizar o mesmo cenário da aula anterior. Vamos falar da mesma história, mas 
dessa vez abordando o medo que os discípulos tiveram de fantasma  

 

MINISTRANDO: 

 

Crianças hoje é um dia muito especial! Dia da vitória contra todos os medos! Por isso no final 

teremos uma grande festa para comemorar!  

E eu quero perguntar aqui quem tem medo de algum bicho ou de fantasmas? Quem tem medo de 

alguma outra coisa? (As crianças vão contar seus medos). 

Agora cada um vai escrever seu medo ou desenhar nesse papel que vou entregar para vocês. 

Vamos colocar dentro da bexiga e encher. Vamos fazer um mural com essas bexigas. No final 

teremos uma surpresa! 

Eu quero voltar um pouco na história da semana passada e falarmos um pouco mais sobre 

aquele dia que Jesus andou sobre as águas: 
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Jesus sempre ensinava a palavra de Deus para uma multidão e um dia ele falou para os seus 

discípulos entrarem num barco enquanto ele ia orar em um monte. 

De repente, o céu se encheu de nuvens e formou uma tempestade. Jesus podia ver os discípulos 

no barco , eles estavam com dificuldades porque ventava muito forte e as ondas batiam no barco, 

Devem ter ficado com medo, não é mesmo?  O barco parecia que ia afundar. 

Então os discípulos viram alguém andando em cima das águas e pensaram que era um 

fantasma!!!  

Eles andavam com Jesus, sabiam que fantasma não existe, mas o medo confundiu a mente 

deles, e fez eles enxergarem o mal aonde não existia. 

 Sabe crianças, muitas vezes acontece igualzinho com a gente. Esquecemos que Deus está com 

a gente e pensamos que o mal pode nos pegar. 

Jesus não estava naquele momento dentro do barco com os discípulos, mas o tempo todo Ele 

estava olhando para os discípulos e cuidando deles. 

Você pode até não ver Jesus, mas precisa saber que Ele está olhando para você. Nenhum mal 

pode te tocar porque Ele cuida de você e esta presente sempre. Se você estiver sozinho em 

algum momento, não tenha medo. Lembre-se que Ele está com você. 

Jesus falou bem alto para os discípulos: Não tenham medo! Sou Eu, Jesus! Mas, mesmo assim, 

eles continuaram com medo.  

Demorou até eles verem que era Jesus mesmo...  

Não vamos deixar que o medo nos impeça de ver Jesus. Vamos sempre orar, buscar a presença 

Dele e confiar que Ele não deixará nenhum mal se aproximar de nós. 

Eu não quero deixar de confiar no meu melhor amigo que é Jesus! E vocês?  

Quem aqui deseja confiar em Jesus e vencer todos os medos? Quem quer vencer o medo 

levanta a mão bem alto!!! 

Então agora vamos orar e declarar a nossa vitória, e depois da oração vamos fazer um ato 

profético da nossa vitória contra o medo (depois da oração conte as crianças que elas deverão 

estourar as bexigas declarando “Eu não tenho mais medo!” 

 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor eu confio em ti e desejo que o Senhor esteja comigo em todos os momentos da minha 
vida.  Aumenta a minha fé e tira de mim todo o medo. Eu declaro que não tenho medo de 
fantasmas, de monstros de bichos ou assombração. Jesus está ao meu lado sempre pra me 
proteger de todo o mal. Eu te agradeço Senhor por cuidar tão bem de mim!  
Hoje eu declaro que nenhum tipo de medo vai me assolar mais. Eu sou livre o medo. Eu tenho 
Jesus e nenhum mal pode me tocar.” 



 

 

 

 

Abril – Campanha  Vencendo os medos  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 
 
Unja as crianças e profetize a quebra da palavras lançadas, desligue a malignidade que entrou na 
vida delas através de jogos ou vídeos. Declare a paz de Cristo na vida de cada uma! 
 
 

VERSÍCULO 

 

“Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus medos”.  Salmos 34:4 

 

Verificação de ensino 

 
Onde Jesus estava quando começou a tempestade? 
O que os discípulos acharam quando viram um homem andando sobre as águas? 
Porque os discípulos acharam que Jesus era um fantasma? 
O que acontece quando estou com medo? 
Como posso vencer o medo? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Jesus estava no monte orando, e hoje nossa oferta vai ser entregue assim também vamos fazer 
um voto ao Senhor de orar por nossos amigos e pela nossa família.  
Se você conhece alguém que sempre parece que tem medo de tudo, ore por essa pessoa 
também e convidar para vir no próximo Culto. 
Vamos entregar uma oferta agora ao Senhor de gratidão por essa vitória. 
 

ATIVIDADE  

 
Confeccionar com as crianças o aviso de porta escrito “criança orando”! 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_34_4/
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LEMBRANCINHA: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


