
DINÂMICA: MEDOS DE 
DESAFIO 

Objetivo: Mostrar como somos covardes diante de situações que possam 
representar perigo ou vergonha. Devemos aprender que em Deus podemos 
superar todos os desafios que são colocados a nossa frente, por mais que 
pareça tudo tão desesperador, o final pode ser uma feliz notícia. Aquilo que o 
olho não viu e o que o ouvido não ouviu e o que não subiu ao coração do 
homem é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ele jamais 
nos entregaria algo que nos fizesse mal. Apesar de algumas coisas que 
acontecem conosco serem difíceis, todas as coisas cooperam pra o bem e os 
planos do Senhor são mais altos. 

Material: 

• Caixa; 
• Chocolate; 
• Aparelho de som (rádio ou CD). 

Desenvolvimento: 

• Encha a caixa com jornal para que não se perceba o que tem dentro. 
Coloque no fundo o chocolate e um bilhete: “COMA O CHOCOLATE”; 

• Peça ao grupo que faça um círculo; 
• O coordenador segura a caixa e explica: estão vendo esta caixa? Dentro 

dela existe uma ordem a ser cumprida, vamos brincar de batata quente 
com ela, e aquele que ficar com a caixa terá que cumprir a tarefa sem 
reclamar. Independentemente do que seja. Ninguém vai poder ajudar, o 
desafio deve ser cumprido apenas por quem ficar com a caixa. 

• Começa a brincadeira. Com a música ligada, devem ir passando a caixa 
de um para o outro. Quando a música for interrompida (o coordenador 
deve estar de costas para o grupo para não ver com quem está a caixa) 
aquele que ficou com a caixa terá que cumprir a tarefa. 

• Depois de muito suspense quando finalmente a pessoa abre a caixa 
encontra a gostosa surpresa. (A pessoa não pode repartir o presente 
com ninguém). 

Dicas Importantes: 

• Assuste os participantes para que eles sintam medo da caixa. Diga que 
pode ser uma tarefa extremamente difícil ou vergonhosa; 

• Faça comentários do tipo: “Você está preparado? Se não tiver 
coragem…” 

 


