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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 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: 

● Que os bebês conheçam a palavra de Deus;  
● O bebê entender que o Jesus tem todo poder. 

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

E para a hora da ministração vamos confeccionar um teatro de sombras com a história de                
Eliseu.  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=staBAjaCXUY
https://www.youtube.com/watch?v=QvzeS7JRLTk&t=10s
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MINISTRANDO: 

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 

- Eu 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. 

É 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. 

ORAÇÃO: 

Papai do céu, eu quero que o Senhor sempre fique perto de mim. Em nome de Jesus. Amém. 

LOUVOR: 

EU LI NA BÍBLIA - ALINE BARROS  

VERSÍCULO: 

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

ATIVIDADE  
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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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LEMBRANCINHA: 
 
Saquinho surpresa saudável 

Você pode deixar sua imaginação livre para fazer algo bem divertido e que seus bebês gostem, 
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vamos deixar abaixo algumas sugestões. 

 


