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INTRODUÇÃO 
 
HERÓI – origem gr. hḗrōs,ōos - dicionário: Herói é o termo atribuído ao ser humano que executa                 
ações excepcionais, com coragem e bravura; indivíduo capaz de suportar exemplarmente uma            
sorte incomum (p.ex., infortúnios, sofrimentos) ou que arrisca a vida pelo dever ou em benefício               
de outrem.  

Leia Hebreus, capítulo 11, que aponta os primeiros HERÓIS! Uma galeria importante na Bíblia.              
Homens e mulheres que tiveram um dom especial divino, A FÉ, para em primeiro lugar realizar a                 
obra de Deus aqui na terra e viverem experiências que lhe trouxeram marcas ESPIRITUAIS. 

“Quem tem fé vive a palavra e as promessas de Deus e com elas já se alegra no tempo da                     
espera. Independentemente do que seus olhos enxergam, o homem apostólico se importa com a              
verdade do mundo espiritual, manifestando em sua vida a certeza de que todas as coisas               
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Rom.8:28” (Bíblia Apostólica pg.1495)  

Nestas aulas, vamos mostrar para as crianças que poder é este que tiveram esses heróis: A FÉ,                 
que fizeram com que eles realizassem coisas sobrenaturais! E no final desta campanha elas terão               
seu HERÓI DA FÉ favorito. E em todas as aulas vamos falar do Herói dos Heróis, JESUS                 
CRISTO que deu SUA própria vida para nos salvar, e levá-las aceitá-LO como seu SALVADOR e                
SENHOR.  

E todas elas receberão PODER de serem filhos de Deus!  

 

Nossas aulas: 

JUNHO Tema da Aula História Bíblica 
Dia 02 Introdução / UM MARTELO PODEROSO NOÉ 

 
Dia 9 DIA DOS PAIS  JOSÉ 

Dia 16 UMA VISÃO ESPECIAL   Abraão e Sara 

Dia 23 UMA CAPA DE PODER  Eliseu  

Dia 30 UM ESCUDO INVENCÍVEL  O escudo da Fé  

 

Vamos lá! Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, mesmo que não seja você a                  
ministrar cada aula.  

Que o Senhor abençoe a todos!  

 

Ótimas aulas! 
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AULA 4 -  UMA CAPA DE PODER: ELISEU 

Hoje falaremos de Eliseu, o sucessor com a porção dobrada de o profeta Elias.  

PARA VOCÊ 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. 

LEIA E MEDITE: 
 
Hebreus 11:37,38 – 1Reis 19:19-21; 2Reis 2:9-14 
 
OBJETIVOS: 

● Levar a criança, a saber, o que significa fé;  
● Que sem fé é impossível agradar a Deus.  
● Que Eliseu recebeu também uma palavra de envio de Deus, através de Elias. Ele creu e 

obedeceu.  
● Levar as crianças, a saber, e entender que quando recebem Jesus também recebem um 

PODER de serem filhos de Deus (João 1:.2)  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:  

Que menino já não se fantasiou de um super herói, ou que menina já não se fantasiou de 
princesa ou mesmo da mulher maravilha? Hoje em dia, é muito comum festas à fantasia nas 
escolas e as fantasias fazem parte do guarda roupas. A criança de máscara ou de coroa, se 
transforma, e naquele momento ela acredita mesmo que é aquele personagem e fazem seus 
gestos e suas falas  

 Leiam só: “ ...Mas, afinal, qual é o poder desses heróis na vida dos pequenos? Um estudo realizado pela fábrica de 
brinquedos Mattel do Brasil, em parceria com o Instituto GFK Indicator, revela que eles não só influenciam o dia a dia das crianças 
como são essenciais para a formação da personalidade do seu filho. Segundo Lidia Aratangy, psicóloga e consultora da pesquisa, 
é nessa relação da criança com os super-heróis que são plantadas as sementes de valores, como ética, coragem, humildade. 
“Nos contos de fadas, os heróis são os mais humildes e bondosos da família ou da aldeia. São os que aceitam enfrentar a 
perigosa tarefa que irá salvar o reino, o rei, o pai”, diz....” 

Imagine então o poder da Palavra na vida delas, essas aulas, quando falarmos que esses são os 
heróis de verdade, Eles existiram mesmo, estão na Bíblia. Nós somos os verdadeiros formadores 
dos heróis da fé; geração bendita!  

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Faça brincadeiras de cabra cega ou leve objetos para que adivinhem sem enxergar.  
● Hoje você vai entrar vestida com uma capa e também vai usar os óculos especiais ou a 

máscara dos olhos (da aula passada) e também com o martelo da aula 1.  
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● Use este vídeo até 5:45min https://www.youtube.com/watch?v=SMqWNm1SzrA  

 

 

MINISTRANDO: 

Faça uma dramatização de herói entrando para ministrar a aula. Pode até colocar uma              
música de ação, mude o tom da voz, fale como um super herói.  

- “ Eu sou um super herói”  

- Adivinha quem eu sou?  

- Eu tenho (suspense) 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  

- E eu (suspense) tenho uma visão especial para enxergar as coisas que não existem. Eu com os                  
olhos da fé enxerguei a Terra que Deus me mandou ir, sem saber onde era. Eu e minha mulher                   
temos esta visão.  

Eu sou? ABRAÃO o pai da Fé e minha mulher é a SARA. 

- E esta capa? (faça gestos) È desta capa que eu quero falar hoje. Quem quer ouvir? Não, não é                    
do Super Man, nem do Thor, não. Esta capa é sobrenatural.  

A bíblia conta sobre o poder dessa capa. Havia um homem de Deus que era profeta.                
Profeta é uma pessoa que Deus fala com ele.  

Ele escuta a voz de Deus e fala o que Deus falou, para as pessoas. È a voz de Deus na                     
terra.O nome deste homem era Elias.Um dia Deus falou pra ele que estava na hora dele arrumar                 
outro homem mais moço para ficar no lugar dele quando ele morresse.  

https://www.youtube.com/watch?v=SMqWNm1SzrA
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Um dia ele estava passando por um lugar e viu Eliseu que estava cuidando da terra de seu                  
pai com seus bois. (mostre o trecho do vídeo de 5:45min., ou use Figuras deste trecho da                 
história). 

Aqui na Bíblia, diz que Elias usava uma capa. Ele tirou sua capa e jogou sobre Eliseu. E                  
sabem o que isto significava? Que Eliseu ficaria no lugar de Elias! Ele seria profeta em seu lugar                  
e ouviria a voz de Deus e falaria tudo para o povo.  

Eliseu teve fé, (mostre ). Ele acreditou naquela palavra, porque era a palavra de Deus. Ele                
não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia o que tinha acontecido com ele. Deus o estava                  
escolhendo. Então o Eliseu largou tudo. Deixou sua terra, despediu sua família, pegou os bois e                
distribuiu para as famílias e foi atrás de Elias.  

Elias ia logo ser levado para os céus, mas Eliseu não largava dele. Até que eles 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!  

Então Elias perguntou:  

- Eliseu, pede o que você quiser que faça pra você. 

- Elias, eu quero fazer tudo o que você faz, mas em dobro. Eu quero este poder duas                  
vezes mais!  

- Humm, você me pediu uma coisa muito difícil, mas se quando eu for para o céu, você me                   
ver, assim será.  

Aí, eles foram caminhando e apareceu no céu um carro de fogo, com cavalos de fogo!                
Uau! E Elias foi levado para o céu e os dois se separam ali.  

Mas quando Elias estava subindo ele deixou a capa dele cair. E Eliseu pegou e foi embora.                 
No caminho de volta ele chegou ao rio, lembra-se daquele rio que eles tinha passado? E agora?                 
Como Eliseu ia atravessar rio? Vocês sabem o que ele fez? Isto mesmo, ele pegou a capa e                  
bateu no rio e, o que?  

O rio abriu. EEEeeeee! Eliseu recebeu o mesmo poder de Elias e agora ele era o profeta                 
de Deus na terra. Era o pode da capa? Não! Era O poder de Deus! O mesmo poder que só tem                     
quem tem fé. Eliseu foi muito corajoso. Ele teve muita fé. Ele acreditou. 

E falando em poder, Deus quer dar para criança, um poder. Não um poder de voar, ou                 
fazer as coisas sumirem, mas o poder de ser FILHO DE DEUS. Deus enviou o herói dos heróis                  
que salvou a vida de todas as crianças. Esse herói morreu em nosso lugar! Sabe como ele                 
morreu? Morreu numa cruz. Ele não tinha feito nada de errado. Ele morreu por amor a cada uma                  
das crianças. A cada um de nós. E será salvo só quem acreditar.  
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Sabem quem é este herói dos heróis? É JESUS! As crianças, que crerem e acreditarem               
em Jesus, serão salvas de todo mal. E Deus vai dar um poder especial. 

O PODER DE SER FILHO DE DEUS! Quem hoje deseja este poder, levanta sua              
mão!Quem crê e tem esta fé, levanta sua mão. Vamos orar.  

ORAÇÃO: 

Senhor Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu acredito sem ver. E eu hoje, recebo Jesus como meu 
Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero este poder de ser FILHO DE DEUS. Jesus é meu 
herói. O Herói dos heróis! E ajuda a ter fé todos os dias! Como Eliseu, eu quero ter fé e obedecer 
e acreditar. Obrigado, Senhor. Amém! 

LOUVOR: 

EU LI NA BÍBLIA - ALINE BARROS  

VERSÍCULO: 

HEBREUS 11:6 “ ...sem fé é impossível agradar a Deus.” 

ATIVIDADE  

Providencie capas de TNT ou faça com camiseta, siga as instruções abaixo. Distribuídas as 
capas, e vamos brincar! 

Depois que as crianças estiverem caracterizadas de 
“heróis” vamos brincar: Ensine a frase: “ Com Jesus eu posso vencer” Brinque de derrubar as 
garrafas ou boliche com as imagens dos falsos heróis. 
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VERIFICAÇÃO DE ENSINO: 

1. O que é fé?  

2. Quem é o nosso herói de hoje?  

3. O que Deus o mandou fazer?  
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4. O que ele precisava ter?  

5. O que ele usou para começar a obedecer?  

6. Quem é o herói dos heróis  

7. O que ele fez?  

8. Quem recebe Jesus, ganha um poder especial. Que poder é este? 

OFERTA:  

Eliseu tinha tudo. Uma fazenda do seu pai, a terra, os bois, tudo era dele. Se ele quisesse 
ser um profeta e seguir Elias, ele teria que entregar tudo, ter fé foi o que ele fez. Ele deu mais 
valor às coisas de Deus e para o que Deus queria dele. Ele colocou Deus em primeiro lugar. 
Então as nossas ofertas precisam ser assim.  

Temos que dar valor e importância para as coisas de Deus. Vamos entregar nossa oferta 
hoje pensando assim em nosso coração. Muitas vezes um brinquedo, uma boneca, um jogo, um 
tablet se torna mais importante dos que as coisas de Deus.  

Muitas vezes, ir ao clube, na piscina, no shopping, fica mais importante do que estar aqui 
no Kids. Vocês acham que Deus se agradou de Eliseu? Será que Deus se agrada da nossa 
oferta? Vamos entregar para Deus em primeiro lugar. Vamos deixar as coisas de Deus serem as 
mais importantes. 

LEMBRANCINHA: 
A PRÓPRIA ATIVIDADE 


