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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: 

Em cada aula, vamos fazer com que as crianças entendam o que é Fé. De um modo bem direto e                    
simples para que elas entendam o conceito: FÉ É ENXERGAR SEM VER.  

Vamos iniciar cada aula com uma brincadeira que vai usar uma venda nos olhos. Esta venda                
pode ser de EVA. E nela estará escrito num olho: FÉ e no outro ENXERGAR SEM VER.  

Avise que no final cada um vai levar uma venda para casa para brincar com os amigos e brincar                   
com eles e também contar a aula e explicar a eles o que é Fé. 

As brincadeiras podem ser: Cabra cega , objetos para tocar com os pés ou apalpar com as                  
mãos e adivinhar sem ver,  O que é o que é; e outras. 

A cada domingo faça uma brincadeira diferente ou a mesma com objetos diferentes e incentive                
as crianças brincarem também durante a semana e explicarem o que estão aprendendo pelo              
menos para um amigo. Faça uma decoração com o tema: Faça móbiles com as imagens dos                
sons:  

 

 

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

● Levar a criança, a saber, o que significa fé;  
● Que sem fé é impossível agradar a Deus.  
● Que Noé pegou seu martelo e começou a trabalhar sem saber de verdade, o que era 

chuva.  
● Que ele foi um herói no seu tempo e agradou a Deus  Levar a criança a ter fé; acreditar em 

Deus e suas promessas.  
●  Receber o Herói das nossas vidas JESUS, o mais poderoso dos heróis!  
● Levar as crianças, a saber, que quando recebem Jesus também recebem um PODER de 

serem filhos de Deus (João 1.12) 

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Leve um martelo; pregos e madeira.  
● Imagens de tempestade; gravação de barulho de chuva.  
● Conte a história embaixo de um guarda chuva.  
● Leve também alguns guarda-chuvas, onde as crianças de ter em três, ou dois em dois 

podem ficar embaixo deles enquanto conta a história 

● Uma venda para os olhos. 

 

 

MINISTRANDO: 

Olá, crianças queridas! Vocês nem imaginam que aulas maravilhosas, teremos neste mês.            
Quem pode adivinhar do que vamos falar?  
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Vou dar algumas dicas: São Homens e mulheres com um poder super especial, Super              
POWER mesmo! Fizeram coisas incríveis! Demais!! Humm...  

Tem um que tem um Martelo poderoso!! POW!!  

Outro tem uma visão espetacular.... UAU!!  

Outro uma capa!! YEAH!!  

E que demais, outro que tem um escudo....BAM!!  

Quem adivinhou? Isto mesmo!! SUPER HERÓIS – SUPER HEROS!  

Quem quer aprender as histórias deles? Está aqui na Bíblia! Na Bíblia??!! Na Bíblia tem               
super heróis?? !! Sim tem sim, não estou ficando doida (o), não! Aqui não tem o Thor, nem                  
Homem aranha, nem Homem de Ferro, nem Mulher Maravilha, mas tem heróis de verdade que               
tem um poder super especial. É demais!  

ELES ENXERGAM SEM VER !! ELES TÊM....: (amplie a imagem e cole em palito de               
churrasco) Uau ! Nesses domingos vamos contar a história de alguns desses heróis da Fé.  

Vocês não podem perder. Vamos começar com uma brincadeira, já que fé é enxergar sem               
ver, vamos brincar de...: ( escolha: Cabra cega, ou adivinhar o que é... etc.) Mude de espaço se                  
houver esta possibilidade, e depois volte para a aula. 

Vamos abrir nossos guarda-chuvas, porque eu vou contar para vocês sobre um grande             
herói aqui da Bíblia. Não é o super chuva não! Mas ele teve que usar seu poder num dia de                    
muita, mas muita chuva mesmo. Aliás, tudo começou muito antes de chover.  

Há muito, muito tempo atrás, nem existia guarda chuva, porque nunca tinha chovido!             
Ninguém sabia o que era chuva! Naqueles dias, as pessoas eram muito más e faziam coisas                
terríveis! E Deus não estava contente com tudo aquilo de ruim.  

Então Deus falou: “Eu vou ficar só com quem me agrada e faz as coisas certas”. “Não                 
quero os maus!” Então Deus procurou, procurou os bons e achou só um! Seu nome era Noé! Noé                  
tinha uma esposa e três filhos e suas esposas. 

Deus falou pra ele construir um barco bem, bem, bem, grande! Deus disse: - Noé, vou                
derramar água sobre toda a terra. CHUVA! Só você e sua família vão se salvar! - CHUVA? O que                   
é isto? – deve ter perguntado Noé. - Construa este barco, para que vocês se salvem! Noé                 
precisava acreditar.  

Ele não estava vendo! Ele não sabia o que era chuva! Ele não sabia como ia ser isto! Ele                   
precisava acreditar! Ele precisava ter FÉ! (mostre. Então ele precisava começar de algum jeito,              
mostrar que ele acreditava em Deus. Ele precisava começar. 

Ele pegou seu Martelo. (mostre) e a madeira (mostre) e os pregos e começou a fazer do                  
jeito que DEUS tinha mandado. Ele creu e obedeceu. Ele nunca tinha visto uma ARCA, ele nunca                 
tinha visto chuva, mas ele acreditou sem ver. Isto é FÉ.  
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Repita comigo: FÉ É ACREDITAR SEM VER NADA; É TER CERTEZA DAQUILO QUE             
NÃO EXISTE. E sabem o que aconteceu? Aquele grande barco; aquela arca ficou pronta. Noé               
entrou dentro dela com toda sua família e também dois de cada animal. Então começou a chover.                 
Chover muito!  

Despencaram as águas! Cobriu a terra! E Noé foi salvo com sua família e os animais, do                 
jeito que Deus tinha falado. Ele acreditou; teve fé e obedeceu! Ele foi um Herói! Ele teve muita                  
FÉ! E seu martelo representa sua fé. Noé foi um herói de verdade. 

Certamente Noé teve que usar muito seu martelo; muita madeira e muito prego para bater,               
até aquela arca estar pronta. A cada martelada, uma certeza! Muita 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  

Faça o martelo de papelão ou de papel higiênico com jornal, o cabo pode ser de papelão, jornal 
ou tubo para confetes. Cole a palavra Fé no martelo. Confira: 
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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?  

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:  

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 

 


