
 

Escritura para ser estudado: Salmo 4:8; 91:11-12; 139:1-12; 
Provérbios 3:24; Mateus 18:10
Havia uma vez um menino que teve medo. Não tinha medo 

de coisas como estar numa briga. Nem estava com medo de 
insetos nem cobras e coisas assim. Adivinha o que! Joãozinha 
(Johnny) estava com medo do escuro. Sim, isso mesmo, apesar 
que ele era um menino grande de seis anos de idade.

Mostre Ilustração #1
Foi somente quando estava no escuro 

que o Johnnie estava com medo. Ele não 
tinha medo de andar pelas ruas onde tinha 
luz aqui e acolá. Mas então isto não podia 
ser chamado realmente escuridão, podia? 
E era este escuridão real que fez Johnnie 
ter medo. Como quando ele tinha que 
desligar a luz no seu quarto quando ia para 
sua cama. Então o quarto era realmente 

escuro e Johnnie estava com medo. 
Isto foi a razão que Johnnie tentou ficar acordado o mais 

tempo que podia. Claro, quase todos os meninos e meninas 
gostam de ficar acordados o mais tempo possível—até quando 
não tem medo da escuridão. Mas Johnnie estava terrivelmente 
com medo da escuridão.

Assim, toda noite quando a mãe de Johnnie chamava, 
“John! A hora de dormir!”  ele fez tudo possível para não ir 
para cama—como levando o mais tempo possível guardar 

seus brinquedos e jogos. Ou fazendo um 
pouco mais dever de casa. E—finalmente 
quando tinha que subir para o quarto—ele 
ia o mais devagar que ele podia.

Mostre Ilustração #2
Quando sua mãe dizia, “Vá mais 

rápido, John,” ele respondia. “Mas, 
Mamãe estou contando os degraus.”

“Pois, então conte um pouco mais rápido. E vá um pouco 
mais rápido, John. Tenho certeza que você sabe quantos degraus 
tem.”

“Sim. Mas eu sempre me esqueço. Parece que não posso 
me lembrar.”

Mamãe suspirou. “Pois, menino, é bom você ir—e depressa. 
Não se esquece tomar banho e escovar seus dentes. E, cuide que 
faça as suas orações. Boa noite, John.”

Mamãe balançou sua cabeça, mas sorriu. Veja, ela não 
sabia a razão verdadeira que Johnnie ia tão devagar. Ela nunca 
adivinhou como terrivelmente como medo do escuro ele era.

Depois de pelo menos mais uma viagem para baixo para 
tomar água (porque a água no banheiro tinha um “gosto 
horrível”), Johnnie finalmente tinha que subir na sua cama—no 
escuro.

Mostre Ilustração #3
Ele sempre dobrava os coberturas, se 

ajoelhava ao lado da sua cama e começava 
a orar:

“Agora vou me deitar para dormir,

Eu peço a Ti, Senhor, guardar a minha 
alma

Se eu fosse.....Se eu fosse...”

Johnnie abafava o choro e se tremia quando vinha até as 
palavras, “Se eu fosse morrer.” Veja, Johnnie não tinha somente 
medo do escuro. Ele estava até com mais medo de morrer. 
Parecia para ele que os dois iam juntos.

Finalmente, Johnnie conseguiu terminar a sua oração. Então 
ele abriu sua janela um pouco, fechou sua porta, e desligou a luz 
e correu para sua cama. Um jeito ou outro parecia que o Johnnie 
conseguia achar sua cama, até no escuro. Ele sabia exatamente 
quantos passos correndo ele precisava de tomar.
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Medo, como está descrito nesta história, pode ser uma 
emoção paralítica. Deixado sem ser tratada, a ansiedade pode 
crescer, torcer grandemente a realidade, e em alguns casos, 
controlar a reação à muitas situações.

Algumas crianças, para auto-proteção, escondem 
seus medos mais profundos. Estamos orando que Menino 
Medroso vai abrir oportunidades para os alunos responder às 
maravilhosas verdades de Deus, especialmente aquelas de Sua 
presença e ajuda do crente.

O texto de ensinamento deste volume tem atividades extra 
designado para ajudar os alunos conversar sobre e lidar com 

seus medos. Também vai achar os seções, Aconselhando um 
Aluno para Salvação e Aconselhando Crianças Crentes como 
Arcar com Medo, útil.

Resolvendo o medo duma criança não é fácil. Medo não pode 
ser resolvido lendo um mandamento bíblico como “não andeis 
ansiosos de coisa alguma.” Mudando medo para confiança é 
um processo crescente para o aluno cristão. Esperamos que esta 
história e as atividades vão ajudar aquele processo.

Mostre cada ilustração magem onde o texto é mostrado, 
deixando o próximo volume, quando a história segue para além 
da imagem.




