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CAMPANHA: DERROTANDO O MEDO

INTRODUÇÃO
Uma pesquisa básica sobre medos na infância, traz para nós, como o medo já acontece
logo que a criança nasce. O bebê está tão aconchegado, quietinho e quentinho no
útero, mas é um lugar temporário; 9 meses ou o tempo da gestação. A seguir o bebê já
passa por um processo de experiência com a luz, com o novo e podemos afirmar que ali
já entrou o medo. Tudo que é novo, dá medo. Tudo que nunca vivenciamos e
experimentamos, dá medo!
Leia ainda:
"O que é medo?
As definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de
perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode
ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de
atenção, esperando que algo ruim vá acontecer.
Para além das definições da palavra, o medo é uma sensação. Essa sensação está
ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta, diante de algo que se
acredita ser uma ameaça.
O medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana.
Uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente perigosas,
arriscando a própria vida, sem medir as possíveis consequências trágicas de seus atos."

Veja mais em: https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/medo.htm

Medos ou temores mais comuns em cada fase:
➔ Até 07 meses : De barulhos inesperados e luzes fortes.
➔ De 7 meses a 1 ano e meio: De pessoas, ambientes e objetos novos; de perder

os pais, pois acham que pessoas desaparecem quando não estão ao alcance
de seus olhos.

➔ De 1 ano e meio a 3 anos : Do escuro, de pessoas com máscaras ou fantasias,
de ficar sozinho.

➔ De 3 a 5 anos De monstros, fantasmas, da escuridão, de animais, chuva, trovão,
de se perder. Separação dos pais/ Máscaras/

➔ A partir dos 5 anos: De ser deixado na escola, de bandido, de personagens de
terror. Separação dos pais / Animais / Dano físico

➔ A partir dos 6 anos: Da própria morte e da morte dos pais, pois já a entende
como algo irreversível; de ser criticado. Separação dos pais/ Seres sobrenaturais
– monstros / Bruxas / Trovoadas / Dormir ou ficar sozinho / Escuro

➔ 7 e 8 anos: Seres sobrenaturais / Escuro / Ficar só / Filmes, notícias, informações
transmitidas pelos media / Ofensas corporais

➔ 9 aos 12 anos: Medos relacionados com a escola: exames, professores,
reprovações / Aparência física: acne, gordura (envolve aceitação)/ Trovoada,
relâmpagos e  tremores de terra / Morte / Conflitos entre os pais

Fontes: Rita Calegari, psicóloga do Hospital São Camilo, Graziela Zlotnik Chehaibar, psicóloga e terapeuta familiar de São Paulo

(SP) e pesquisadora na Faculdade de Medicina da Universidade de São

Paulo/https://lifestyle.sapo.pt/familia/pais-e-filhos/artigos/os-7-medos-mais-comuns-das-criancas
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A criança pode ou não externar ou identificar seus medos. Aliás, na maioria das vezes,
ela não sabe se expressar e não identifica o medo.
É muito importante que a criança seja ouvida, no mínimo que ela conseguir se expressar.
Ela precisa saber que nunca será ignorada e que tudo bem se ela não souber se
explicar. E que tudo bem se ela estiver sentindo medo.
Sabedores destas fases, nós como ministros apostólicos e “conselheiros” dos pais, com a
sabedoria e discernimento do Espírito Santo vamos, em nome de Jesus, ministrá-las,
ajudá-las a vencer seus medos, conversar com os pais!
Há adultos que estão paralisados nas suas vidas e não conseguem ter uma vida plena de
vitórias porque precisam ser libertos de medos da sua infância.
Alguns processos podem ser mais demorados do que os outros, por isso precisamos estar
abertos para o conhecimento, que é um dos 7 espíritos de Deus, isto é, uma busca para
saber e conhecer mais. Deus quer e vai nos usar.
Muitas pessoas e personagens da Bíblia tiveram seus medos e suas histórias estão na
Palavra relatadas para que possamos  levar as crianças a vencer todos os medos.
Quanto antes elas enfrentarem seus medos e derrotá-los, será melhor, porque estamos
formando uma geração sarada, curada e vencedora.

Nestas cinco aulas desta Campanha, mostraremos que elas podem enfrentar e vencer o
medo e que elas estão seguras; que podem contar com a KIDS CHURCH RENASCER e
podem contar conosco.

É ano de Josafá:
“Vou vencer todos os medos e inseguranças.

Não permitirei que o inimigo me assombre com más notícias”.

NOSSAS AULAS DE JULHO:
DOMINGO TEMA DA AULA HISTÓRIA BÍBLICA REFERÊNCIA

DIA  03 Derrotando o medo do perigo JOSAFÁ E OS 3 REIS 2 Cr 20.1 a 6,9,12
e 14 a 30:

DIA  10 Vencendo de ficar sózinho JOSUÉ DEPOIS DA MORTE DE
JOSUÉ

IJo 4.18; Josué 1;
5.13-15;  6.1- 21

DIA 17 Vencendo o medo da morte ESTER E O DECRETO DE
MORTE

Ester 2:5-7

DIA  24 Vencendo o medo de
fantasmas

DISCÍPULOS NO MAR Marcos 6:45-52

DIA  31 Vencendo o medo do escuro
FESTA DO PIJAMA

SAMUEL QUANDO OUVIU A
VOZ DE DEUS

I Samuel 3.1-14
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Versículo chave da campanha:

Dicas de atividades
Nesta campanha estimularemos as crianças a refletirem sobre prioridades. Utilizaremos os
numerais como referência e levaremos a criança a pensar o que deve ocupar o primeiro
lugar em nossas vidas e em nossos corações.
Faça um cartaz de destaque com o painel da campanha do mês, e se inspire em
brincadeiras, atividades e lembrancinhas que poderão reforçar a importância de Deus
estar em primeiro lugar em nossas vidas.

CARTAZES PARA A  CAMPANHA DE JULHO - ANEXO (arquivo PDF)
Faça impressão dos cartazes se possível em folha A3 e faça um painel da sua sala
ou no seu espaço kids.

PORTA DO KIDS CHURCH
Faça uma decoração na porta do KIDS .
KIDS CHURCH DERROTANDO O MEDO
QUER VENCER O MEDO? ENTRE AQUI !
Sugestão:
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Atividades complementares campanha:

Deus Abençoe!
Equipe Pedagógica


