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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

NOVEMBRO DE 2017 
 
 

CAMPANHA HERÓIS DA FÉ 
 

AULA 03 
UMA CAPA SOBRENATURAL! 

 
INTRODUÇÃO 
 
Hoje falaremos de Eliseu, o sucessor com a porção dobrada de o profeta Elias.  
 
 PARA O PROFESSOR 
 

Embora Eliseu não faça parte claramente dos homens da galeria da Fé de Hebreu capítulo 11, 
certamente podemos encaixá-lo no versículo 38 “(homens dos quais o mundo não era digno)...” 
Leia os comentários da Bíblia Apostólica página 470, sobre a Vocação de Eliseu. 
 
 BASE BIBLICA 
 

Hebreus 11:37,38 – 1Reis 19:19-21; 2Reis 2:9-14 
 
 OBJETIVO 
 
O bebê entender que o Jesus tem todo poder. 
 
VERSICULO 
 
HEBREUS 11:6 ...sem fé é impossível agradar a Deus 
 
 

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
   
E para a hora da ministração vamos confeccionar um teatro de sombras com a história de Jacó.  
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Passo a passo para confecção no link abaixo 
https://www.youtube.com/watch?v=staBAjaCXUY 
 

 
 
Passo a passo para confecção no link abaixo 
https://www.youtube.com/watch?v=QvzeS7JRLTk&t=10s 
 
 
Para contar a história você vai precisar de imagens em cartolina de Elias e Eliseu  e de uma capa, 
as imagens são bem simples, abaixo vamos colocar algumas sugestões. 
 

  
 
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
 
Faça uma dramatização de herói entrando para ministrar a aula, mude o tom da voz, fale como um 
super herói. 
-  “ Eu sou um super herói” 
- Eu tenho meu martelo poderoso. Eu tive Fé, quando ouvi uma voz; a voz de Deus me falando 
para construir um grande barco. E com meu martelo eu mostrei minha Fé! Eu sou? NOÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=staBAjaCXUY
https://www.youtube.com/watch?v=QvzeS7JRLTk&t=10s
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- tenho uma visão especial para enxergar as coisas que não existem. Como Abraão enxergou. 
 - E esta capa? (faça gestos). Ande de um lado para o outro na sala. 
È desta capa que eu quero falar hoje. 
 A bíblia conta sobre o poder de uma capa.  
Era a capa de Elias.  
Aqui na Bíblia, diz que Elias usava uma capa. Ele tirou sua capa e jogou sobre Eliseu. 
Um dia chegaram perto de um rio, que não dava para atravessar. 
Imaginem só o que aconteceu? 
Elias pegou sua capa e bateu no rio e o rio abriu! E eles passaram sem se molhar! Uau! Que 
poder! Que capa sobrenatural!! Mas não era capa, era o PODER DE DEUS! 
Que maravilha! 
Elias foi levado numa carruagem para o céu e a capa ficou com Eliseu, com essa capa o poder de 
Deus acontecia porque Deus é poderoso. 
 
 
Então vamos orar 
 
Papai do céu, eu quero que o Senhor sempre fique perto de mim. Em nome de Jesus. Amém. 
 
 ATIVIDADE 
 
 
Faça uma capa para bebe e deixe que brinquem. Depois que todos explorarem bem a capa, 
ministre usando o teatro das sombras para que fixar a historia. 
 
 

  
 
 
Ensine a frase: “ Jesus é meu heroi” 
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 LEMBRANCINHA 
  
Saquinho surpresa saudável 
 
Você pode deixar sua imaginação livre para fazer algo bem divertido e que seus bebês gostem, 
vamos deixar abaixo algumas sugestões. 
 
 

 

Use TNT para fazer a capa 
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Divirta-se e boa aula !!!! 


