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AULA 1 -DERROTANDO O MEDO DO PERIGO 

JOSAFÁ E OS 3 REIS  

 
Durante a Ceia de Oficiais do mês de junho, o Apóstolo Estevam Hernandes denunciou 

três poderes 

que Satanás usa para tentar nos tirar do plano de Deus 

O reino Josafá foi gravemente ameaçado. Aqueles três povos que se levantaram contra 

Judá representam três reinos satânicos que querem ameaçar e atacar os ungidos de 

Deus. Para vencê-los, precisamos da interferência do Senhor,  

e esta interferência depende do nosso clamor e posicionamento. 

 

Leia o resumo desta palavra na íntegra em: 

https://www.igospel.org.br/post/ap%C3%B3stolo-fala-da-vit%C3%B3ria-sobre-os-3-reinos  

 

Para Você Professor 
I. PREPARE-SE - Relembre a Ceia de Junho 

a. Leia o resumo da palavra da ceia  

b. Acompanhe com todas as referências na Bíblia  

c. Ore! Vá pro altar e peça sabedoria para ministrar a essência desta palavra 

para as crianças. 

• Sabedoria = saber como. “Dá-me sabedoria, Senhor! Mostra-me como 

usar a linguagem da criança para que ela entenda”. 

d. Pergunte-se:  

• Como as crianças podem vencer, mesmo sendo crianças, os poderes 

do inimigo, contra elas? 

•  Como eu, formador posso ministrar e ajudá-las a entender este 

conceito? 

II. PREPARE O MATERIAL SUGERIDO –  

a. Não deixe para última hora. 

b. Peça ajuda se necessário. 

III. LEIA E ESTUDE E MEDITE ESTA MINISTRAÇÃO ADAPTADA PARA AS CRIANÇAS  

a. Peça criatividade ao Espírito Santo para ser acrescentada nesta aula. 

b. Invista um tempo de qualidade  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
Este tema é bem abstrato para as crianças, não é mesmo?  

Vamos trazer bem para a realidade delas.  

O que é que as crianças enfrentam dia a dia? 

Entendamos que as nossas crianças são ungidas de Deus e são alvo de Satanás para 

matar, roubar e destruir esta geração, o futuro da igreja! O inimigo não está de 

brincadeira! Destruindo uma criança; destruindo a infância, ele está comprometendo o 

futuro da igreja.  

 

https://www.igospel.org.br/post/ap%C3%B3stolo-fala-da-vit%C3%B3ria-sobre-os-3-reinos
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Quais são reinos que ameaçam nossas crianças? 

As crianças são assediadas pela mentira, pela desobediência, pelo consumismo, pela 

ganância, pelo” poder” ter as coisas que são “moda”: 

 “Ah... todo mundo tem, porque eu não posso ter”  

“Todo mundo vai, por que eu não posso ir”  

“Todo mundo faz, por que eu não posso fazer”. 

Tudo isso porque a criança tem uma necessidade genuína de ACEITAÇÃO; ser aceita 

em casa, pela família, pelos amigos, pela escola...  

Nesta aula, vamos ensiná-las   a vencer o mal e aceitar tudo o que vem de Deus. 

“Precisamos ter consciência de que o maior poder que podemos receber é aquele que 

vem do Espírito Santo.” (Apóstolo Estevam)  

 

OBJETIVOS: 
• Mostrar a elas que mesmo sendo crianças podem vencer todas as coisas 

• Mostrar a elas que tudo que elas precisam vem de Deus.  

• Que elas tenham convicção de elas são de Jesus; pertencem a Jesus 

• Que nada e ninguém pode roubar o que elas têm dentro dos seus corações; são 

especiais e escolhidas de Deus até quando elas crescerem  

Sugestão para o Desenvolvimento da aula  

DINÂNICA DA AULA: 

1. 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 inimigos das crianças. 

(preguiça, manha, palavrão, birra, inveja, ciúmes, 

malcriação, desrespeito... 

• As garrafas maiores representarão os 3 reinos. Serão 

as mais difíceis de serem derrubadas, por isso coloque 

terra ou areia no fundo delas  

Essas serão:  

1. PODER (Rebeldia) – representando o exemplo de Saul 

2. MENTIRA - ENGANO (Dinheiro) – representando o exemplo de Judas  

3. DESOBEDIÊNCIA - Representando Sansão que desde cedo não obedeceu a 

seus pais. 

• Para derrubá-las faça bolinha de papel de modo que as garrafas leves vão cair e 

as maiores não. 
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• Para derrubar as 3 maiores vai precisar de bolas mais 

pesadas (mais fortes) que vão representar as “armas 

espirituais” e vai precisar também “tomar posição” diferente. 

 

• Faça a brincadeira com as crianças do jeito que achar mais conveniente: 

individual ou em equipe. 

• Cada criança que derrubar ganha uma balinha (ou outro brinde) 

• Quando conseguirem derrubar os 3 maiores ofereça um brinde diferenciado. (um 

adesivo, ou bis, ou...) 

• Faça de uma maneira que todas as crianças ganhem no final. (as menores, você 

deve ajudar). 

• Explique o que representa cada garrafa, com exemplos que as próprias criança 

vivem ou sabem o que é (realidade delas). 

Quando só sobrar as 3, pare a brincadeira e ponha as crianças sentadas e comece a 

ministração. Deixando a bolinha pesada para o final. 

Importante:  Faça certinho para que as 3 garrafas maiores( ou escuras)  não caiam, com 

a bolinha de papel ok? 

➢ Para a aula, um outro professor (ou outra pessoa) se veste de profeta para falar o 

que Deus mandou conforme a ministração abaixo 

2. Use a estratégia de decorar a porta do Kids Church para o mês todo, sugerida na 

INTRODUÇÃO   

3. Use os cartazes sobre medo (no anexo) Imprima e faça um painel e deixe durante 

o mês todo também 

BASE BÍBLICA :  
 

2 Cr 20.1 a 6,9,12 e 14 a 30: 

VERSÍCULO CHAVE DE TODA CAMPANHA  :  

 

MINISTRANDO:  
 

Crianças, venham aqui! Vamos sentar aqui que eu vou falar uma coisa muito importante 

pra vocês. 

O rei Josafá que nós todos conhecemos, não é mesmo?  

Então, um dia ele ficou com muito medo porque 3 reis muito poderosos estavam vindo 

para lutar com ele e eles tinham uma multidão de exército que estavam chegando para 
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matar todo mundo. E eles eram mais fortes que Josafá e 

seu povo, e seu exército.  

O que eles poderiam fazer. Eles não iam vencer porque as armas deles não eram 

poderosas assim, nem tão pouco os seus soldados!  

E agora?? Foi apavorante! Que medo!! 

Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor; e proclamou um jejum – diz aqui na 

Bíblia  
Não havia outra saída. Tinha que buscar a Deus. Só Deus mesmo poderia vencer esses 

inimigos! 

Então todo o povo veio; todas as pessoas, e começaram a orar e buscar a Deus junto 

com Josafá. E eles jejuaram também. 

 

Vamos fazer de conta que eu sou Josafá. Eu estou com medo e você são o povo e 

também estão com muito muito medo. Mas vamos orar. Como será que eles oraram?  

 

Será que eles ficaram em pé? Ajoelhados? Será que deram as mãos? 

(Faça uma encenação)  

Será que oram baixinho? 

 

Então quando eles estavam orando, Deus falou com eles. Deus mandou o profeta dizer: 

(entra o” profeta” e fala ) 

Escutem com atenção, todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá! Assim diz o 

Senhor: "Não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois 

esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Neste 

encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a 

salvação que o vai dar pra vocês. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã, saiam 

ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês." 

Uau! Que demais! 

Josafá e todo o povo se ajoelharam e adoraram a Deus e começaram a cantar: 

Que música será que eles cantaram?  

Vamos cantar também: 

“Leão da tibo de Judá, rei dos reis reina para sempre  

“Leão da tibo de Judá, rei dos reis reina para sempre ... 

“Leão da tibo de Judá, rei dos reis reina para sempre !! ... 

Vocês sabem o que aconteceu naquele mesmo momento que o povo estava 

cantando? 

Deus colocou uma confusão entre os 3 reinos e eles mesmo se mataram, uns aos outros!!! 

Eeeee!!!! Eles venceram a guerra, porque Deus lutou por eles! 

Quando o rei Josafá chegou lá, só tinha gente morta. Todos os soldados estavam mortos 

e embaixo deles tinha muito ouro, pedras preciosas, muito dinheiro! 
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Vamos aplaudir! Eeeee! 

 

Crianças sabem essas 3 garrafas que não caíram?  

Elas são pesadas, tem areia dentro!  

Uma bolinha como esta não pode derrubar. Tem que ser uma bola mais pesada 

também, não é mesmo. 

Sabe de uma coisa, as crianças também tem inimigos que querem roubar Jesus do 

coração delas com muitas coisas. 

1. Esta garrafa aqui representa PODER. Tem muitas crianças que querem tudo! 

Só pra se mostrar! Querem ser os tais, os melhores! “Eu posso” Eu é que 

mando”. “A bola é minha, o jogo é meu” O celular é meu. Ninguém pega. 

Não reparto nada com ninguém eu mando aqui nesta casa!  

Tem criança que quer mandar na escola, na professora, quer mandar até 

nos pais.  

Tem criança que quer fazer as coisas do jeito delas. É muito rebelde  

 

2. Esta outra aqui representa o MENTIRA E O ENGANO 

Tem criança que quer tudo, nem se importa se os pais podem ou não 

comprar. Só pensam em dinheiro. Mentem, enganam..., nem ligam. Sabiam 

que tem crianças que pegam dinheiro dos pais sem pedir? Sabiam que tem 

até crianças que roubam as coisas? 

Tem crianças também que quando ganham dinheiro ficam escondendo e 

querem mais, e mais e mais, 

Tem crianças que só enganam?  

 

O mal entrou no coração delas e elas fazem coisas ruins porque não 

conhecem a deus como vocês conhecem. 

 

3. E esta aqui representa a DESOBEDIÊNCIA. tem um homem na bíblia que se 

chamava Sansão. Ele nunca obedeceu a seus pais, E sabem, quem não 

obedece aos pais, também não obedecem a Deus. Quando ele ficou 

adulto só fazia coisa erra e se deu muito mal. 

Deus escolheu cada criança aqui, Vocês são especiais. Tudo o que vocês quiserem e 

precisarem podem pedir pra Deus. Deus faz milagres, não é mesmo?  

Diga: EU SOU ESPECIAL E ESCOLHIDO DE DEUS. 

Deus também dá poder para as crianças para que esses inimigos não venham e 

ataquem. 

Precisamos buscar a Deus e orar, como Josafá fez naquele dia ! 

 

Agora vamos usar a bolinha certa para derrubar essas garrafas. 
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Faz de conta, então que são os 3 reis poderosos! 

O que Josafá fez? 

1. Buscou a Deus  

2. orou  

3. Jejuou 

4. Louvou 

 

Agora faça uma fila com as crianças para derrubarem as garrafas. Quando derrubarem, 

ganham um Bis por exemplo.  

 

ORANDO PELAS CRIANÇAS E COM AS CRIANÇAS.  
“Senhor Deus eu hoje derroto em nome de Jesus todos os inimigos que querem roubar o 

SEU lugar do meu coração. 

Eu derroto o PODER, A MENTIRA, A DESOBEDIÊNCIA 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 (Esquenta Marcha para Jesus): 
  

Use as ideias da Campanha anterior e faça o momento marcha, nem que seja 5 minutos.  
Louvores para o esquenta Marcha para Jesus 
https://www.youtube.com/watch?v=Ve99E2-zKac 
https://www.youtube.com/watch?v=zNP89tRK8Yc 
https://www.youtube.com/watch?v=s5V5-tu34K0 
  

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:   

 OFERTA DE GRATIDÃO 

Aqui no Salmo 100 versículo 4, diz assim: 

“Entrai por suas portas com gratidão ...”  

Que portas são essas? – São as portas da igreja, são as portas da casa do Senhor. Por 

estas portas todos nós entramos hoje, não é mesmo? 

E o que é gratidão? GRATIDÃO é agradecer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ve99E2-zKac
https://www.youtube.com/watch?v=zNP89tRK8Yc
https://www.youtube.com/watch?v=s5V5-tu34K0
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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 

 

BILHETE PARA OS PAIS : 
 

Queridos pais! 
Hoje começamos uma nova campanha no kids: DERROTANDO TODO MEDO   

O versículo base dessa campanha segue a seguir: 

  

 

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! 
 

 

 

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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JOGO DA MEMÓRIA (no anexo) 

Cole em papelão ou papel duro, recorte. Virar todas as figuras menos a do versículo, 

que ficará no meio virada para ler. A cada par acertado o participante deve ler o 

versículo e assim contam os pontos. No final do jogo todos devem saber falar o versículo 

sem ler. Faça em tamanho maior, divida a classe em turmas e jogue na aula também. 

Use em todas as aulas  

 

 


