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CAMPANHA: DERROTANDO O MEDO 
 

AULA 4 -DERROTANDO O MEDO DE FANTASMAS  

DISCÍPULOS NO MAR 
 

 

Hoje vamos denunciar e vencer o medo de fantasmas. Os 

discípulos no meio a tempestade, tomados pelo desespero e 

medo, disseram ser um fantasma, Jesus que vinha andando 

sobre as águas.  

 

 

Para Você Professor 
Fantasma, segundo o dicionário: Imagem fantasiosa e ilusória que infunde terror; visão 

alucinatória, produto da imaginação; alucinação; representação de figuras medonhas, 

espectros, sombras, vultos de mortos, de entidades sobrenaturais; assombração, aparição. 

(Sin.: espectro, avejão, marmota, sombra, visagem.). 

Será que eles acreditavam em fantasmas?  

A dificuldade do vento contrário, as ondas que açoitavam o barco eram tanto, que eles 

tiveram medo, e a mente deles não conseguia imaginar o que poderia ser,  senão um 

fantasma, porque era de fato, nisto que eles acreditavam; porque foram ensinados assim 

desde a infância, e agora adultos continuavam assim, mesmo andando com Jesus, 

mesmo vendo os milagres. Eles acreditavam naquilo que aprenderam desde criança, mas 

não criam no poder de Jesus e que ele poderia fazer o sobrenatural. A palavra também 

diz que estavam assim confusos e surpresos; com medo. No momento que voltaram à real 

consciência e perceberam que era Jesus ficaram ainda assustados, porque eles não 

tinham entendido o milagre da multiplicação que Jesus tinha feito antes e o coração deles 

estava endurecido. E Jesus só disse a eles: “Não tenham medo, Sou eu” ... e o vento 

cessou. 

Daí nós podemos concluir que esse produto da imaginação acontece porque muitas 

vezes não há abertura para crer plenamente no poder sobrenatural de Jesus! 

BASE BÍBLICA:  
 

Marcos 6:45-52/ Salmos 56: 3, 4 e 9/ I João 4:18 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
Crianças têm medo de fantasmas e de monstros! 

A pediatria informa que na fase em que se desenvolve a massa cinzenta do cérebro da 

criança (3-5 anos) pode se intensificar as fantasias; monstros e fantasmas. Vale lembrar 

que a capacidade de imaginação aumenta à medida que ocorre o desenvolvimento 

biológico do cérebro. 
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O acesso às redes sociais, sites indevidos e jogos de violência, filmes de terror, 

está muito a disposição das crianças, e é um facilitador para essas fantasias, e intensificou 

e muito, na pandemia. A crianças exposta a tudo isto está vulnerável.  O medo se instala 

e fica ali; continua sendo real, e merece atenção. Precisamos considerar o que estão 

falando e entender também, que o medo pode se expressar de outras formas. Há crianças 

que emudecem de medo; têm outras reações.  

Vamos ajudá-las a vencer, em nome de Jesus.  

 

OBJETIVOS: 
LEIA A INTRODUÇÃO DESTA CAMPANHA NO SITE 

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

▪ 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 criança que fica assistindo filme de terror, desenhos 

fantasiosos, filmes de monstros e histórias mirabolantes, vídeo games de violência e etc. 

Vão ter mais coisas ruins na cabeça que atrapalham seu sono e dão medo de ficar no 

escuro, porque a mente produz esses fantasmas.  Então devem ser cheias da palavra; orar 

antes de dormir; pedir bons sonhos para Deus. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:   
 

• Carinhas: confusas; com medo; apavorada; aliviada 
(simples, faça em EVA você poderá usar em várias 
histórias) 

• Figura de Jesus alegre.  

• Nome de Jesus escrito em balões (papel cartão ou 
EVA no palito. (Que vai ser a lembrancinha) 

 
 

 

https://www.renascerkids.com/_files/ugd/18efa2_f55b1c623c4a4989a45886d87570da4f.pdf
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VERSÍCULO CHAVE DE TODA CAMPANHA :  

 

MINISTRANDO:  
✓ Com algumas perguntas vamos descobrir o que as crianças estão vendo; estão 

assistindo; estão recebendo em suas mentes: 

Quem aqui já viu fantasma?  

Quem tem medo de fantasma? 

Fantasma existe? Ou é só imaginação? 

Por que as pessoas tem medo se fantasmas até quando são adultas?  

Ahhh... porque alguém ensinou para elas e elas acreditaram nisto e não acreditaram em 

outra coisa, não é mesmo? 

 Vou contar hoje, uma história aqui da Bíblia de homens, grandes e fortes que tiveram 

medo de fantasma, vamos ver como é que vai terminar. 

Um dia, lá nos tempos de Jesus, uns homens que eram amigos de Jesus, que andavam 

com ele, que viam todos os milagres que eles faziam, estavam com a cabeça bem 

confusa porque eles não estavam entendendo como Jesus tinha feito aparecer tantos 

pães e tantos peixes para alimentar a multidão. Eles estavam com a cabeça doida. E não 

conseguiam acreditar no poder de Jesus. 

Vocês lembram-se deste milagre? Com apenas cinco pães e dois peixes Jesus alimentou 

uma multidão de pessoas.  

Eles tinham que atravessar o mar e ir para o outro lado. Então eles foram. Entraram no seu 

barco e foram, mas Jesus ainda ficou para orar, e quando Jesus acabou de orar o barco 

já estava no meio do mar porque o vento estava forte e era contrário. Era muito tarde da 

noite e Jesus viu de longe que eles estavam com dificuldade de dirigir o barco. 

Então Jesus, foi andando sobre o mar!!  

Uau!! Jesus andando sobre o mar!! E não afundava!! Que máximo!! 

Quando eles viram de longe que vinha andando alguém na direção deles eles gritaram: 

- Uauá !!... É ... Um... fantasma!!   E ficaram morrendo de medo! 

Por que será que eles achavam que era um fantasma e que não era Jesus! 

Eu acho, que eles começaram a lembrar das histórias que contavam para eles quando 

eles eram crianças, então eles estavam pensando que era verdade esse negócio de 

fantasma. 
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Não era só um que estava pensando assim. Eram todos!!! Eram 12 homens 

grandes. 

Mas na cabeça deles eles não conseguiam ver outra coisa. Eles ficaram com medo e nem 

pensaram em Jesus. Nem pensaram que Jesus poderia andar sobre as águas, na verdade 

eles até tinham esquecido que Jesus tinha ficado em terra e ao estava no barco com eles. 

Jesus logo chegou perto e disse: - “Ei não fiquem com medo! Sou eu!” 

Jesus entrou no barco e logo o vento parou.  

Os amigos de Jesus pararam de gritar, mas ainda assim estavam assustados! 

Onde Jesus está, tudo fica calmo e o medo vai embora! 

O que eu quero falar pra vocês hoje, é que a nossa cabeça não pode ter coisas ruins.  

As crianças precisam acreditar mais em Jesus do que nos filmes da televisão e nos vídeos, 

nas séries que eu sei que crianças assistem; acreditar mais nem Jesus do que nas histórias 

que as pessoas contam...  

Sabem aonde existem os fantasmas?   

É só na imaginação, só na cabeça de quem deixa. Então eles não existem de verdade. 

Se está só na imaginação, hoje vamos pedir para Deus entrar na nossa imaginação e tirar 

tudo isso de lá, e vamos deixar Jesus entrar também na nossa mente, no nosso 

pensamento. 

Nós vamos orar e isto vai acontecer. Eu creio! Eu acredito! Quem mais acredita? 

Muito bem! Mas só que não vamos mais deixar coisas ruins entrar pela porta dos nossos 

olhos e chegar na nossa mente: filmes de terror, jogos de morte e de violência, filmes de 

monstros...  Não é verdade? 

Hoje vamos limpar nossa imaginação de tudo isto, em nome de Jesus! Amém? 

Vamos orar? 

E mesmo quando acontecer de ficarmos com medo, que nome nós vamos chamar em 

primeiro lugar?  

O nome de JESUS! (Entregue os balões com o nome Jesus) 

Vamos orar.  

ORANDO PELAS CRIANÇAS E COM AS CRIANÇAS.  
 

Jesus querido, meu amigo. Senhor Deus, hoje eu quero vencer o medo de fantasmas que 

estão na minha imaginação, e todos os meus outros medos. (Fala quais) Eu sei que o 

Senhor nunca vai me deixar. E eu clamo agora, limpa os meus pensamentos, tira todo mal. 

Todos os filmes ruins, de monstros de fantasmas, de violência. Limpa agora mesmo!  Eu 

quero só ter coisas boas na minha cabeça todos os dias, em nome de Jesus amém! 

 

Orem por elas. 
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LOUVOR: 

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

 

https://youtu.be/fOMGJ9utmYQ  RP – Pentecoste de amor – (sai todo medo,,,) 
 

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:   

João 6:1-14 

Naquele dia que Jesus andou sobre o mar. Antes ele tinha feito um milagre 

dos pães e peixes. 

Estava todo mundo com fome. 

Jesus mandou ver quem tinha lanche ou pão. Ele queria saber quantos pães 

as pessoas tinham. Só um menino; um mocinho tinha lanche e dava só pra 

ele. Ele não ficou com medo de ficar sem. É, é assim que a gente pensa: “Se 

eu der o meu, eu vou ficar sem, por que essas pessoas não trouxeram, cada 

um o seu...?” Ele não foi egoísta, ele entregou nas mãos de Jesus e houve 

uma grande multiplicação. 

Hoje todo o medo de ficar sem, nós vamos tirar da nossa vida e vamos 

colocar nossa oferta nas mãos de Jesus, e ele vai multiplicar. Nas mãos do 

menino, ele ia comer e acabar. Mas mãos de Jesus teve Multiplicação e 

ainda ele pode abençoar outras pessoas  

Vamos hoje entregar nossas ofertas aqui na casa de Deus! 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Yl5fQdTHwyM
https://youtu.be/fOMGJ9utmYQ
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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! 
 

SUGESTÃO PARA IMAGENS: 

Olha só que ideia legal! 

 

http://simoneoficinabiblica.blogspot.com/2018/04/dedoche-jesus-anda-sobre-as-aguas-

uma.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://simoneoficinabiblica.blogspot.com/2018/04/dedoche-jesus-anda-sobre-as-aguas-uma.html
http://simoneoficinabiblica.blogspot.com/2018/04/dedoche-jesus-anda-sobre-as-aguas-uma.html
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ATIVIDADES: 

Sugestão 1 – Dado dos medos. 

✓ Imprimir em folha grossa  

✓ Leve recortado 

✓ A criança vai colorir as carinhas de amarelo. 

✓ Depois colar para formar o dado 

✓ Jogo:  Joga pra cima o dado e na carinha que cair a criança deve contar uma vez 

que ela ficou com medo e como foi que ela venceu o medo ou como ela pode 

vencer o medo. 

Sugestão 2 - Colorir a figura (para os menores) Levar modelo colorido pronto. 

 

ATENÇÃO: A próxima ministração será a última da Campanha. A proposta é fazer 

uma Noite do Pijama que faz um link com a história de SAMUEL. Aproveite este mês 

de férias escolha de preferência a sexta feira e faça a NOITE DO PIJAMA na igreja, 

terminando com um café da manhã no sábado 
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Lembrancinha: 
Imprimir em papel grosso 

Recortar 

Colar palito de churrasco e entregar para cada criança  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


