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AULA 2 -DERROTANDO O MEDO DE FICAR SOZINHO  

JOSUÉ DEPOIS DA MORTE DE MOISÉS  
 

Hoje vamos falar de Josué. Será que ele teve medo?  

Medo de ser rejeitado pelo povo, medo de ser líder, e até 

medo de ficar sozinho 

Depois da morte de Moisés, certamente Josué estava com 

muito medo. Concluímos isto porque Deus lhe falou 3 

vezes: Não tenha medo!  

 

Vamos lá! 

Para Você Professor 
1João 4.18, diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. 

Depois desta palavra tomamos posse para ministrar a vida das crianças e quebrar toda 

sentença de rejeição, medo do futuro, medo de ficar sozinho... 

Josué estava prestes a assumir seu chamado; sucessor de Moisés. Ah... certamente tinha 

muitos temores. 

 

Você não tem medo e sim espírito de ousadia.  

Muitas vezes, não conseguimos identificar o medo, mas desaceleramos nossas atividades 

e envolvimento com as coisas do Senhor na igreja, paramos de nos envolver.  

Será que o medo de algo está nos dominando?   

O amor é o sentimento de Deus que nos abraça e lança fora todo medo. 

 

Vamos lá! Envolver-nos e amar cada vez mais o nosso chamado. 

 

BASE BÍBLICA:  
1João 4.18; Josué 1; Josué 5.13-15; Josué 6.1- 21 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Existe uma grande assolação demoníaca que está agindo contra as nossas crianças: o 

medo. Não aquele medo, ou receio natural de algumas coisas, mas um medo interno; 

uma assolação na alma.  Lamentavelmente, o medo está presente tomando uma 

proporção muito maior na vida da criança. 

A pandemia deixou muitas sequelas na alma da criança, que humanamente e segundo 

estudos, irreversíveis!  

Satanás conhece e trabalha para isso torne cada vez mais presente. 

E nós como ministros nos levantamos mais uma vez através desta ministração para 

denunciar este mal, em nome de Jesus, e trazer cura para esta geração. 
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OBJETIVOS: 
LEIA A INTRODUÇÃO DESTA CAMPANHA NO SITE  

https://www.renascerkids.com/_files/ugd/18efa2_f55b1c623c4a4989a45886d87570da4f.pdf 

• Mostrar a elas que mesmo sendo crianças podem vencer o medo de ficar sozinho 

• Ensiná-las a chamar pelo nome de JESUS na hora do medo. 

• Que elas tenham convicção de elas são de Jesus; 

pertencem a Jesus e não estão sozinhas. para o 

Desenvolvimento da aula  

✓ Como está seu painel? Ainda não fez?  

Ok! Então faça agora. Busque lá nos anexos da aula 1  

✓ E a porta da sala KIDS – está decorada para vencer o 

medo? Humm..., vai ser legal! 

 

DINÂMICA DA AULA:  
Aproveite também o Boliche da aula passada que nesta aula será o medo de FICAR 

SOZINHO.  

VAMOS FAZER UM BOLICHE! 

• Separe garrafas pets pequenas. Encha de papel coloridos 

(se não conseguir pequenas pode só diferenciar pela cor.  

• Separe 3 garrafas maiores. Papeis escuros (marrom ou 

cinza ou preto. 

• Faça rosto nelas. Caras feias! 

As garrafas vão representar os medos das crianças  

• Faça a brincadeira com as crianças do jeito que achar 

mais conveniente: individual ou em equipe. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:  
1. Conte a história vestido (a) de Moisés e de 

Josué. (modelo abaixo) 

A roupa será a mesma, mas a barba será 

diferente. Moisés – barba branca e Josué 

Barba escura  

 

2. Faça um “muro de caixas” (de leite, outras 

caixas ...) 

 

3. Faça “trombetas” de cartolina – as crianças podem decorar e levar pra casa – 

escolha fazer a atividade primeiro antes da ministração  

 

https://www.renascerkids.com/_files/ugd/18efa2_f55b1c623c4a4989a45886d87570da4f.pdf
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4. As crianças farão um ato profético!  

 Cada uma terá uma caixa de leite e dentro colocará um papel com seus medos 

ou das caixas ou até mesmo podem colar no “muro” (para as crianças que não 

sabem escrever, escreva para ela).  

 Depois vão montar o muro. Com a trombeta nas mãos vão dar 7 voltas e gritar e 

“derrubar” o muro 

VERSÍCULO CHAVE DE TODA CAMPANHA  :  

 

MINISTRANDO:  
 

Crianças, vocês lembram de Moisés? (barba de Moisés e o cajado) 

Humm... Muito bem, legal! 

Durante muito tempo, Moisés foi o líder do povo de Deus. Ser líder, é ser um chefe. Moisés 

falava com Deus, Deus falava para ele tudo o que o povo tinha que fazer. 

Josué (mude a barba) era muito amigo de Moisés e ia atrás dele em todos os lugares e 

ajudava Moisés nas coisas. 

O grande mar abriu para eles, vocês estão lembrados? O povo atravessou e eles 

estavam indo para uma terra muito boa que Deus prometeu. 

Só que Moisés estava muito velhinho e ele morreu. (põe a barba de lado e fique só com 

a de Josué). 

Josué ficou muito triste! E agora? O que iria acontecer? E ele começou a ficar com 

medo de ficar sozinho com o povo. 

Josué teve muitos medos, entre eles o de ficar sozinho. E os amigos? Será que o 

deixariam sozinho? Josué sabia que o povo quando estava indo tudo bem, ficavam de 

boa, mais bastava algo não acontecer como eles imaginavam que começavam a 

reclamar, então Josué teve medo dos amigos o abandonarem também.  

Vejam crianças ele era um soldado valente, mais teve medo.  

Ele também se sentia muito fraco! 



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ  
JULHO 2022  

CAMPANHA: DERROTANDO O MEDO 

 

Daí Deus falou assim com Josué: (tire a barba) 

 

- "Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar 
o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. 
Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. 
 

E Deus continuou: 

- Josué ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como estive 

com Moisés, estarei com você; nunca o deixarei, nunca o abandonarei.  

Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi. 

Somente seja forte e muito corajoso!  

Continue me obedecendo; não se desvie dos meus mandamentos, nem para a direita 

nem para a esquerda, para que tudo dê certo com você, por onde quer que ande. 

Não fui eu que te ordenei?  

Seja forte e corajoso! Não tenha medo, nem se desanime, porque eu o Senhor, o teu 

Deus, estarei com você por onde você andar. Ok, Josué? 

Olha só ! Deus falou com ele 3 vezes: Seja forte e corajoso! 

Ouviram que lindas palavras, Deus falou para Josué?  

Hoje Deus está falando para cada criança aqui: 

- Assim como Josué você tem medo de ficar sozinho? Sem seus pais e amigos? Deus fala 

não tenha medo, eu nunca, jamais te abandonarei, seja forte e corajoso. 

 

O que vocês acham que Josué fez? Ele foi ou não foi? 

 

Simmm...! Josué deixou o medo pra lá e partiu para conquistar a terra prometida. 

 No caminho deles estava o rio Jordão. Deus o rio se abriu e o povo passou.  

Aí eles chegaram numa cidade que se chamava Jericó que muros enormes, uma 

grande muralha, ninguém conseguiria passar com suas forças.  

 Deus disse a Josué o que tinha que fazer: 

1. eles teriam que durante seis dias darem uma volta ao redor da muralha tocando 

as trombetas e  

2. no sétimo dia dar sete voltas e  

3. na última volta dar um forte grito  

Eles obedeceram e quando na última volta os sacerdotes tocaram as trombetas e o 

povo gritos e as muralhas caíram e o povo conquistou a cidade de Jericó!! 

Deus nunca abandonou Josué. Deus sempre estava com ele.  

Josué venceu todos os seus medos porque ele sabia que Deus estava com ele 

 Hoje assim como Josué venceu e derrubaram as muralhas, nós vamos fazer o seguinte: 

vamos dar volta nesse muro representando todos os nossos medos aqueles que  
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colocamos ali. Tudo que você tem medo, ou acha que é grande demais para você 

conseguir, e hoje vai cair e você será vencedor, porque o Senhor te escolheu e você é 

forte e corajoso e Ele não vai te abandonar 

E eu tenho um segredo para falar para vocês. 

Às vezes o medo ainda vem, e demora para ir embora. O segredo é chamar o nome de 

JESUS, quando o medo aparece. Mas tem que chamar com muita fé, que JESUS vem e o 

medo vai embora. 

 

Lembra, que o medo é invisível, a gente só sente. 

Você também não vai ver Jesus, mas você vai sentir que ele está lá e o medo vai sair, 

em nome de Jesus! 

Agora faça o ato profético, como a sugestão da aula. 

Vamos orar.  

ORANDO PELAS CRIANÇAS E COM AS CRIANÇAS.  
“Senhor Deus eu hoje derroto, em nome de Jesus, todos os medos! 

(vamos falar bem alto o nome dos medos?) 

Eu derroto todos em nome de Jesus. 

Eu sei que tudo o que eu preciso vem do Senhor. 

Me ajuda todos os dias a orar, buscar e te adorar, em nome de Jesus. 

 

Orem por elas. 

 

LOUVOR: 
  

https://youtu.be/sILaooXVM0c Jericó - 3 palavrinhas  
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sILaooXVM0c
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

 OFERTA DE GRATIDÃO - Lucas 17:11-19 

Uma vez Jesus curou 10 homens de uma doença muito séria, que eles tinham que ficar 

longe das suas famílias, por era contagioso. Todos curados e todos muito felizes! 

Só que para eles poderem voltar para suas casas eles teriam que ir até a igreja e mostrar 

para o sacerdote que estavam curados e então o sacerdote liberaria! Todos estavam 

liberados e voltaram para suas famílias; para suas casas. Menos um!! 

Este um voltou para agradecer a Jesus! E Jesus perguntou onde estão os outros? 

É tempo de agradecer! Por tudo! Nosso coração precisa dizer obrigado Deus, todos os 

dias. 

Será que temos uma oferta de gratidão, hoje? 

Como podemos mostrar que somos agradecidos; que agradecemos a Deus por tudo? 

• Com alegria,  

• com louvor,  

• com danças, e  

• com nossas ofertas. 

Então, agora vamos fazer esta parte! Cada um que entregar sua oferta vai dizer um 

motivo, ok? 

Mesmo que hoje você não tenha trazido uma oferta, mas uma coisa todas as crianças 

te: GRATIDÃO NO CORAÇÃO. Então será sua oferta. Pense em alguma coisa que você 

pode agradecer a Deus hoje e vamos ofertar, em nome de Jesus  

 

SANTA CEIA: 

 

Hoje também é dia da Ceia do Senhor  

Seja objetivo e faça desse momento santo e que as crianças sintam a presença de Deus.  

 

Segue o link:  

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-

57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
https://a7d5442c-e4ca-4042-ba5d-57afb6399602.filesusr.com/ugd/18efa2_45b18773499d44bb8c89558cef62c143.pdf
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BILHETE PARA OS PAIS : 

 

Queridos pais! 

O objetivo desta nova Campanha: DERROTANDO TODO 

MEDO, é que as crianças saibam que no dia do medo 

precisam chamar o nome de Jesus e este é versículo base 

desta campanha: 
 

 Temos um desafio: Sentar com seu filho e fazer uma listinha 

de pelo menos 5 medos principais e trazer para o kids no próximo domingo. 

Ore com ele(a) e no final deste mês, nós profetizamos que todos esses medos 

desaparecerão em nome de Jesus 

 

O que precisarem de ajuda nesse processo, os ministros do Kids Church estarão a 

disposição para apoiá-los 

  

Deus abençoe! 
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