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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   

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 1 - UM MARTELO PODEROSO: NOÉ  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

Vamos ensinar aos nossos babys, como Deus em sua infinita sabedoria, ensinou a Noé a               
construir um grande barco, para se proteger da grande tempestade.  

Através da fé e obediência do nosso herói Noé, Deus o capacitou com as ferramentas               
certas, para vencer o dilúvio.  

Você é escolhido por Deus para ministrar a vida de crianças tão pequeninas! Que              
privilégio! Ter a missão de implantar nos coraçõezinhos a palavra de Deus. Quantas pessoas              
acham que os babys não precisam de ministração porque eles não entendem, engana-se quem              
pensa assim. Vamos lá professor, prepare-se para marcar a vida dos bebês!  

LEIA E MEDITE: 
 
Hebreus 11:7 – Gênesis 6-11-22; 7:1-16 
 
OBJETIVOS: 

● Que os bebês conheçam a palavra de Deus;  
● Compreender que a obediência e a melhor ferramenta para vencer o mal. 

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Folha de E.V.A (confeccionar o Martelo de Noé)  

● Caixa de Papelão (construção da Arca)  

●  Molde de Martelo  

● Vamos iniciar a confecção da nossa arca com ajuda do nosso martelo. 

● Como montar (veja a sugestão abaixo) 

● Você irá precisar de: * Cortar E.V.A em tamanhos iguais (Ex: utilizando o molde do               
martelo) caixa de papelão. 
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MINISTRANDO: 

Olá crianças hoje vamos conhecer como Deus, ensinou a Noé a construir um grande              
barco. Utilizando o nosso martelo da Fé, vamos juntos construir o barco explicando a eles que                
Deus deu sabedoria, força e fé,assim Noé obedeceu a Deus e começou a construir a               
arca,conforme Deus ordenou.  

Noé foi nosso herói, com seu martelo da fé construiu a arca e salvou sua família e muitos                  
animais da grande chuva. Noé foi obediente e o papai do céu cuidou dele. Crianças gostam de                 
repetição e é importante para memorizar; por isso repita para eles que Noé foi nosso herói com                 
seu martelo construiu a arca, salvando sua família pela obediência e Fé. 

 

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. Jesus é meu herói. O Herói dos heróis! E ajuda a ter fé todos 
os dias! Como Noé, eu quero ter fé e obedecer. Obrigado, Senhor. Amém! 

LOUVOR: 

EU LI NA BÍBLIA - ALINE BARROS  

VERSÍCULO: 

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

ATIVIDADE  

Introduzindo Atividade na História – entregue um martelo de E.V.A para cada bebe,juntos vamos 
martelar a caixa de papelão,construindo a arca. Olha essa caixa que eu trouxe pra vocês, vamos 
construir nossa arca? Quem vai me ajudar? 
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Use sua criatividade! Durante a atividade, sempre repita que Noé foi um herói com obediência e 
Fé em Deus. 

OFERTA:  

Noé entregou uma oferta muito especial pra Deus. Vamos ver se você se lembra?  

1. Ele entregou sua obediência. Nossa oferta precisa ser de obediência.  

2. Ele entregou todo seu tempo e todo seu trabalho, até a arca ficar pronta. Nossa oferta precisa 
total.  

3. Ele entregou com fé e foi salvo com toda sua família. Nossa oferta precisa ser de fé. Então 
vamos ver Deus fazer todas as coisas boas pra nós e para nossa família. 

LEMBRANCINHA: 
 
Prendedor de martelo                                      Marcador de Páginas 
 

 


