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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 3 - UMA VISÃO ESPECIAL : ABRAÃO E SARA 

Nesta aula vamos falar sobre Abraão e Sara, o porquê eles foram heróis e como isso aconteceu, 

deixe que o Senhor entre na sua mente e vamos viajar até o tempo de Abraão e Sara. Entenda o 

plano de Deus na vida deles, para transmitir e impactar o plano de Deus na vida de nossos 

bebês. 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

Vamos viver nesta aula uma experiência incrível com o poder do Espírito Santo de Deus,               
mergulhe naquilo que o Senhor te chamou para fazer, você foi escolhido para ministrar bebês               
tarefa inspirada pelo Espírito de Deus, deixe o Senhor mostrar-te que assim como Abraão você               
pode ter também a sua visão ampliada pelo Espírito de Deus e enxergar com os olhos da fé para                   
viver a abundância que Deus tem para você e assim transmitir o que Deus tem para a vida                  
desses pequeninos que nos foram confiados por Ele. 

Nós vamos mostrar que na bíblia também temos super-heróis muito legais, quando o             
Senhor mandou Abraão sair da terra dele e ir para terra que Ele mostraria, Abraão foi privilegiado                 
com uma super visão, pois ele não sabia o que iria acontecer mais ele teve fé e enxergou o que                    
Deus poderia fazer e com isso conquistou a benção do Senhor para o mundo inteiro, e foi o pai                   
do povo de Deus no novo Testamento como podemos ver em Gálatas 3:6 

LEIA E MEDITE: 
 
Gênesis 12, Estudo Bíblia Apostólica pag. 23 
 
OBJETIVOS: 

● Que os bebês conheçam a palavra de Deus;  
● O bebê entender que na bíblia também existem super-heróis. 

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Vamos contar a história com bonequinhos em uma caixa de sapato, nesta caixa você vai               
colocar areia, algumas pedras, uma casinha, e alguns animais (você pode confeccionar ou             
comprar em lojas de utilidades são bem frágeis e baratos), para representar onde Abraão              
vivia com sua família. 
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Vamos ministrar que ele tinha uma casa bem legal, mais ele enxergou com a sua super                
-visão que seria melhor o que Deus tinha para ele, por isso deixe sua caixa bem bonita. 

● Faça uma barreira para eles não enxergarem do outro lado. 
● Leve binóculos prontos. 
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MINISTRANDO: 

Hoje nós vamos falar de super-heróis, quem já ouviu falar de um super-herói? E você sabia                

que na bíblia também tem super-heróis? 

Isso mesmo, hoje nós vamos conhecer um herói que se chama Abraão, sabe qual seu               

super poder? 

Abraão tinha uma super visão, isso mesmo ele conseguiu ver as coisas que quem não tem                

o Espírito de Deus vê, olha só o que eu trouxe, Abraão morava numa casa e tinha tudo isso, era                    

bem bonito não é mesmo? 

Mas um dia o papai do céu falou assim para ele: Deus – Você tem que sair da sua casa e                     

ir para outro lugar que eu vou te mostrar. 

Mas Abraão não sabia onde era aquele lugar e então o papai do céu deu uma super visão                  

para que ele conseguisse enxergar a terra que ele iria com a toda sua família. 

Ore com eles. 

Coloque a barreira, como ilustramos acima, e atrás da barreira coloque os binóculos. 

Agora vamos ver se o papai do céu ouviu nossa oração? 

O que é isso, nossa é uma barreira, o que será que tem atrás disso? 

Vamos ultrapassar juntos (professor auxilie em todo momento), nossa olha só o que eu              

achei!!!! 

Agora todo mundo pode ter a super visão. 

Obaaa!!!!! 

ORAÇÃO: 

Papai do céu eu quero enxergar o que o Senhor tem para mim em nome de Jesus Amém. 
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LOUVOR: 

EU LI NA BÍBLIA - ALINE BARROS  

VERSÍCULO: 

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

ATIVIDADE  

Uma máscara!!! 

Decorar a máscara e colar a palavra fé:  

 

LEMBRANCINHA: 
 
A própria atividade! 


