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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

NOVEMBRO DE 2017 

 
AULA 01 

HERÓIS DA FÉ  
 

INTRODUÇÃO 
Nessa campanha falaremos com sobre os heróis da fé. Vamos falar sobre força, coragem 
sabedoria, usando nossos heróis da bíblia. 
Nessa primeira aula falaremos sobre Noé (martelo) como podemos construir um bom caminho 
sendo obediente e com Fé em Deus. 
Em cada aula usaremos uma forma  diferente para ensinar. 
 
Vamos lá! 
 
PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 
Vamos ensinar aos nossos babys, como Deus em sua infinita sabedoria, ensinou a Noé a construir 
um grande barco, para se proteger da grande tempestade. 
Através da fé e obediência do nosso herói Noé, Deus o capacitou com as ferramentas certas, para 
vencer o dilúvio. 
 
Você é escolhido por Deus para ministrar a vida de crianças tão pequeninas! 
Que privilégio! Ter a missão de implantar nos coraçõezinhos a palavra de Deus. Quantas pessoas 
acham que os babys não precisam de ministração porque eles não entendem, engana-se quem 
pensa assim.  
Vamos lá professor, prepare-se para marcar a vida dos bebês! 
 
BASE BIBLÍCA 
Hebreus 11:7 -  Gênesis 6-11-22; 7:1-16 
 
OBJETIVO 

 Que os bebes conheçam a palavra de Deus; 
 Compreender que a obediência e a melhor ferramenta para vencer o mal. 

 
 
VERSICULO 
HEBREUS 11:6 ...sem fé é impossível agradar a Deus 
 
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
  Folha de E.V.A (confeccionar o Martelo de Noé)  
 Caixa de Papelão (construção da Arca) 
 Molde de Martelo 

 
Vamos iniciar a confecção da nossa arca com ajuda do nosso martelo. 
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Como montar (veja a sugestão abaixo)- Você irá precisar de: 

* Cortar E.V.A em tamanhos iguais (Ex: utilizando o molde do martelo) caixa de papelão. 

Colocar versículo de Hebreus 11:7. 
       
 
CONTANDO A HISTÓRIA 
 
Olá crianças hoje vamos conhecer como Deus, ensinou a Noé a construir um grande barco. 
Utilizando o nosso martelo da Fé, vamos juntos construir o barco explicando a eles que Deus deu 
sabedoria, força e fé,assim Noé  obedeceu a Deus e começou a construir a arca,conforme Deus 
ordenou. 
Noé foi nosso herói, com seu martelo da fé construiu a arca e salvou sua família e muitos animais 
da grande chuva. Noé foi obediente e o papai do céu cuidou dele. 
 
Crianças gostam de repetição e é importante para memorizar; por isso repita para eles que Noé foi 
nosso herói com seu martelo construiu a arca, salvando sua família pela obediência e Fé. 
 
ATIVIDADE  
Introduzindo Atividade na História – entregue um martelo de E.V.A para cada bebe,juntos vamos 

martelar a caixa de papelão,construindo a arca. 

Olha essa caixa que eu trouxe pra vocês, vamos construir nossa arca? 

Quem vai me ajudar? 
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Use sua criatividade! 
Durante a atividade, sempre repita que Noé foi um herói com obediência e Fé em Deus. 
 
 
LEMBRANCINHA 

Cole a palavra fé no martelo.  
 

                          
 

 

   
 

 

                                        
Boa Aula! 
 
 


