
 

Fevereiro - Fidelidade 
 “O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Damos início a esta campanha da Fidelidade, assim como Rute foi fiel a Noemi, vamos 

acompanhar a cada domingo, a fidelidade daqueles que serviram a Deus na bíblia. 

Estamos em um ano Apostólico onde a marca da fidelidade é algo muito evidente, e gera 
bênçãos e liberações. 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Fidelidade - qualidade de quem é fiel, íntegro, que possui aliança, de quem é digno de fé, que 
tem lealdade constante, demasiadamente justo. Aquele que é reto, verdadeiro, exato no cumprir 
de suas obrigações, no executar de suas promessas. É sincero. Não falha. É seguro. (Dicionário 
apostólico - Bíblia Apostólica). 

  

Rute permaneceu fiel a uma situação na qual muitos correriam como Orfa. Imagine você abrir 

mão de refazer sua vida, para andar com sua ex-sogra (afinal não tinha mais nada que a ligasse 
a Noemi)! Rute escolheu o caminho da fidelidade, aparentemente, incerto e sem futuro. 
Ser leal a alguém que ela conhecia, foi fiel a promessa que fez, e o resultado foi espetacular. Algo 
que ela nem imagina aconteceu. 
A fidelidade gera bênçãos infinitas, surpreendentes, prospera, muda o futuro, te dá experiências 
inauditas, te leva a novos caminhos e te dá livramentos. 
 
Nesta aula foque em Abraão, ele como Rute estava estabelecido em uma terra cheia de outros 
deuses (nota sobre Abraão na Bíblia Apostólica), idolatrias, e simplesmente ouve uma voz, que o 
manda sair de sua parentela, do lugar que o prendia, e seguir aquela voz. 
Abraão não hesitou, seguiu aquela voz, sendo fiel a cada passo. Ele se tornou próspero, amigo 
de Deus e pai das Nações. 
 
A tua fidelidade em ouvir a voz de Deus e realizar a vontade Dele, mesmo que aparentemente 
pareça estranho, vai gerar fertilidade, restituição, prosperidade e bênçãos sem medidas. 
 
Boa aula! 
 
 

Nossas aulas: 
 
 

    
Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 

 

Dia 03 O amigo fiel 
 

Abraão 
 

Genesis. 12  e 22 

Dia 10 
 

O mensageiro fiel Estevão Atos 6 e 7 

Dia 17 O apostolo fiel João  
João 19 

Dia 24 O profeta fiel Daniel  
Daniel 1 ;e 3 
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LEIA E MEDITE: 

 
Genesis 12.1-7/ Genesis 22/ Isaias 41.08 

 

OBJETIVOS: 

 
 Mostrar à criança a importância de ser fiel a Deus; 
 Ser fiel a autoridade; 
 Ser amigo de Deus. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Crianças que não são fieis e obedientes aos pais e fazem coisas escondidas, sendo fiel somente 
aos amigos. Que elas entendam o quanto é importante ser fiel a autoridade, pais e Deus. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Que tal ilustrar e explicar fidelidade com um casal de noivos. Providencie um vestido de 

noiva, ou aquele branquinho que muitos passaram a virada do ano, use um véu. Vamos lá 
para a criatividade. O traje do noivo é mais fácil. 

A ideia é fazer uma encenação e conversar com eles explicando o que é fidelidade.  
Depois o noivo ou a noiva ou ambos podem contar a historia. Ou o casal somente irá ilustrar o 
assunto fidelidade. 
 Sugestão para o véu que você mesmo pode fazer. 

 
 

2. Os noivos entraram na sala encenaram e agora é hora da festa. Vamos brincar. 

Uma venda para os olhos e vários objetos para colocar como obstáculos no caminho. 
Separe as crianças em duplas. Um de elas será a guia e a outra terá os olhos vendados. A 
criança de olhos vendados será colocada no início de um caminho montado com 
obstáculos. A sua companheira deverá guiar a criança de olhos vendados até o final do 
circuito somente com as suas indicações, (falando) sem tocar nela.  Faça passar a cada 
criança pela experiência de caminhar sem saber aonde vai. 

 
 
 
Vamos lá! 
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MINISTRANDO: 

 

Comece a brincadeira, de forma que todas participem e vejam os demais amigos 
participando. 
Após a brincadeira comece a contar sobre a fidelidade. 
Vocês perceberam que em nossa brincadeira, tinha que ser fiel a voz do amigo e confiar. 
Porque se você não confiasse e não fizesse o que o amigo pedia poderia se machucar com 
os obstáculos. 
Fidelidade é você ser exato, certinho ao fazer suas tarefas ou suas promessas, e até mesmo 
com seus amigos. 
Abraão também participou de uma situação assim, ele não tinha os olhos vendados, mas ele 
só ouviu uma voz, ele não via quem era o dono daquela voz, mas seguiu. Era a voz de 
Deus. 
“Abraão sai dessa terra, e começa a andar, porque vou te abençoar”. 
Ele fez tudo o que a voz mandou, foi fiel, Abraão foi tão fiel a Deus, que Deus o chamou de 
amigo, e ele não errou o caminho, e nem se machucou com os obstáculos. 
Quando confiamos e somos fiéis a Deus, como verdadeiros amigos, Deus permanece fiel e 
cumpre promessas e nos prospera. 
Essa voz deu presentes especiais para Abraão por sua fidelidade.  
Você vai ser fiel a Deus e a sua família, quem é fiel ouve e faz aquilo que é certo, e é 
abençoado. 
A fidelidade traz multiplicação, como se fosse pipoca, você coloca um pouquinho de milho e 
vira um montão de pipoca. 
Quando você coloca um pouquinho da sua fidelidade em Deus, ele multiplica um montão. 
Vamos orar? 

 
 

ORAÇÃO: 

 
Senhor em nome de Jesus quero hoje ser fiel a tua voz, e seguir o caminho certo, que irá me 
fazer crescer, ter bênçãos e ser teu amigo. Amém 

 
VERSÍCULO: 

 
“Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, Lucas 16.10a 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. O que Abraão deveria fazer? 

2. Abraão teve obstáculos? 

3. Como vencemos os obstáculos? 

4. Como Abraão foi chamado por Deus? 

5. O que é fidelidade? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Abraão entregou a maior oferta de fidelidade, sua confiança em Deus, e seu filho. E isso deu a 
ele mais e mais bênçãos, e mais filhos, que era o sonho dele. 
Quem aqui quer ser fiel e viver os sonhos? 
Vamos ofertar? 
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ATIVIDADE  

1. Podemos repetir a brincadeira do inicio da aula. 
 

2. Vamos montar um quebra cabeça, imprima do tamanho maior possível. 

 

 
 

 
 
 

LEMBRANCINHA 
Pirulito, coração e balão! Não Se esqueça de colocar o versículo. 
 

                 
                       

Boa aula!  


