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HEROES – HEROIS DA FÉ  

AULA 2 - UMA VISÃO ESPECIAL 
 

Neste mês vamos ministrar nossas crianças sobre OS HERÓIS DA FÉ 
 Espiritual 
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 SALVAVOR e SENHOR. E todas elas receberão 

PODER de serem filhos de Deus! 

 

 Aula 1- Dia  05: - Introdução / UM MARTELO PODEROSO (Noé) 

 Aula 2 - Dia 12: - UMA VISÃO ESPECIAL (Abraão e Sara) 

 Aula 3 - Dia 19: - UMA CAPA DE PODER (Eliseu) 

 Aula 4 - Dia 26: - UM ESCUDO INVENCÍVEL (O escudo da Fé) 

 

Aulas SUPER POWERS !!!! 

 

   Equipe Pedagógica   
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Para você professor (a): 
Hoje falaremos de Abraão e Sara. Tiveram que enxergar, a Terra que Deus falou. Sem mapas e 

sem direção. Saíram porque tinham acima de tudo uma promessa. 

 

Leia os comentários das páginas 22 e 23 da Bíblia Apostólica. 

Abraão e Sara recebem um envio e uma promessa. Atenderam e Obedeceram, Tiveram 

atitudes apostólicas. 

 

Base Bíblica: 

Hebreus 11:9-12 – Gênesis 12:1-9 

Objetivo:  
 

Levar a criança, a saber, o que significa fé; 

 Que sem fé é impossível agradar a Deus. 

 Que  Abraão e Sara receberam uma palavra de envio de Deus. E mesmo sem ver creram, 

acreditaram.  

 Levar as crianças, a saber, e entender que quando recebem Jesus também recebem um 

PODER de serem filhos de Deus (João 1.12). 

 

 Situação da criança: 

Se prometermos algo para uma criança, elas acreditam logo e ficam na expectativa. Ai de nós 

se não cumprirmos. Criança tem fé e sua fé é genuína e pura. Jesus usou várias vezes uma 

criança para falar de coisas espirituais. 

Criança se entrega, criança se joga porque acredita que seu pai vai segurá-la. Tem fé! 

Então falar de fé para elas não será difícil. Elas vão acreditar. 

E também vão crer que os heróis que estamos falando, são de verdade, porque estão na Bíblia. 

 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula:  

Faça brincadeiras de cabra cega ou leve objetos para que adivinhem sem enxergar. 
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 Hoje você vai levar duas malas com todas as coisas para uma viagem.  

 Uma mala com coisas de Verão e calor e acessórios. 

 Outra mala com coisas de Inverno e frio e acessórios. 

Ministrando a aula 

 Crianças vejam minha mala. Eu tenho uma pergunta pra vocês. 

Quando a gente viaja, levamos malas, certo? 

Quando vamos para um lugar de praia e calor o que a gente leva? Vamos ver o que tenho aqui. 

Eu arrumei uma mala para ir para praia. Eu Estou sabendo para onde vou. (comece a mostrar as 

coisas, roupas da sua mala) 

E se viajamos para um lugar que vai fazer frio. Tem pessoas que já viajaram para onde cai neve. 

Eu não gosto de passar frio não, então “Vejam minha mala de frio!”. 

Quando eu levo uma mala como esta, eu sei para onde eu vou. 

E por falar em viagem, hoje vou contar pra vocês, outra história de herói. Hoje é de um homem e 

uma mulher. 

Vocês já viram mulher ser herói. Ser uma Super Mulher? Ahh... Eu também. 

Mas você sabia que aqui na Bíblia também tem uma super - mulher. Heroína da fé? 

Hummm. Quem quer saber? 

Eles não eram heróis não e tudo começou assim: Vou contar...  

Eles eram casados, e moravam com toda sua família. Mãe, pai, tios, tias, primas, primos, avós. 

Uma grande família! 

Eles não tinham filhos. 

Moravam todos no mesmo lugar, na mesma terra. 

O nome dele: ABRÃO! 

O nome dela: SARA! 

 

Um dia, Deus apareceu pra eles! Deus chamou Abrão e disse para ele sair daquela terra, daquele 

país, daquela cidade. 

Deixar toda sua família e ir para uma terra que Deus mostraria! 

Então Abrão chamou sua esposa e falou: 

- Sara, vamos fazer uma longa viagem! Arrume as malas. 

E Sara começou a arrumar e perguntou: 

- Para onde nós vamos? Para eu separar as roupas! 

- Humm... Deus não falou! 

- Como assim?! Vamos para uma grande viagem e não sabemos para onde? 
- Deus só falou para sairmos e Ele vai mostrar. 
- Mas, Abraão, eu não estou entendendo! - disse Sara. 
Eles precisavam, naquele momento enxergar um lugar que eles não estavam vendo! 
Como enxergar uma coisa que não sei onde é? 
E se eles saíssem e fossem Deus tinha uma grande promessa para eles. 
Deus prometeu que eles seriam pais. Eles iam ter filhos e muitos, muitos, muitos filhos!  
E seus filhos teriam filhos e os filhos dos seus filhos teriam muitos e muitos filhos. Uma família 
enorme, tão grande, tão grande como as estrelas do céu. 
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Uau! 
Tudo que eles precisavam fazer era sair e enxergar um lugar que ainda eles não sabiam onde 
era, e que eles ainda não podiam ver. 
E agora? 
Será que eles foram? 
Se fosse com vocês. Vocês iriam? 
 

Foi ai que eles começaram a se tornar heróis. 

O que é que não pode faltar na sua mala? 

Ele tinha que ter uma visão especial. Uma visão de herói que enxerga além. 

(tire da mala)  

Ele, e Sara precisavam de... 

 

 

Então (faça um suspense) eles acreditaram. Eles creram. Eles tiveram fé! Obedeceram! E 

começaram a enxergar o lugar que Deus tinha falado com a VISÃO DA FÉ!! Deus gostou muito 

da obediência deles. 

Abraão e Sara viveram grandes milagres a vida inteira e tiveram um filho muito especial. Isaque. 

E tudo, tudo o que Deus falou aconteceu com eles!!  

Foram os heróis da Fé. Com uma Visão especial!! 

 

E lembram qual é o herói dos heróis?? 

Deus enviou o herói dos heróis que salvou a vida de todas as crianças. Esse herói morreu em 

nosso lugar! Sabe como ele morreu? Morreu numa cruz. Ele não tinha feito nada de errado. Ele 

morreu por amor a cada uma das crianças. A cada um de nós. 

Mas será salvo só quem acreditar nisto. Sabem quem é este herói dos heróis? É JESUS! 

 

As crianças, que crerem e acreditarem em Jesus, serão salvas de todo mal. E Deus vai dar um 

poder especial. 

O PODER DE SER FILHO DE DEUS! 

Quem hoje deseja este poder, levanta sua mão! 

Quem crê e tem esta fé, levanta sua mão! Vamos orar e pedir isto pra Deus. 

 

 

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! 

Me ajuda a ter fé todos os dias! Como Abraão e Sara, eu quero ter fé e obedecer. 

Obrigado, Senhor. Amém! 

 

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

Verificação do 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 

Abraão e Sara também entregou uma oferta muito especial pra Deus. Vamos ver se você se 

lembra? 

1. Eles entregaram sua obediência. Nossa oferta precisa ser de obediência. 

2. Eles deixaram tudo Entregaram suas vidas para viver a promessa. A vida de cada 

criança e uma oferta pra Deus.   

3. Ele enxergou com fé e recebeu sua promessa. Nossa oferta precisa ser de fé. Então 

vamos ver Deus fazer todas as coisas boas pra nós e para nossa família 

ATIVIDADE  

Decorar a mascara e colar a palavra fé (o mesmo do anexo da aula passada) 

 

LEMBRANCINHA 

 
 

 


