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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

NOVEMBRO DE 2017 
 
 

CAMPANHA HERÓIS DA FÉ 
 

AULA 04 
 

UM ESCUDO INVECÍVEL 
 

INTRODUÇÃO 
 
Chegamos ao encerramento de mais uma campanha, precisamos mais uma vez marcar a vida de 
nossos bebês com o amor e cuidado do Senhor com eles, por isso não deixe de entregar seu 
melhor. 
Hoje falaremos sobre uma arma espiritual, especificamente do ESCUDO DA FÉ, que o apostolo 
Paulo descreveu em Efésios 6.16 
 
 PARA O PROFESSOR 
 

O ESCUDO DA FÉ é para “apagar os dardos inflamados do Maligno”; nossa proteção. “... mantém 
em nós a certeza de que Deus nos ama, nos guarda, não nos abandona e que Jesus faz o 
impossível por aquele que se expõe por sua obra; a fé é a certeza do que esperamos e 
acreditamos e de quem somos como filhos de Deus, portanto nos defende das ciladas e dos 
dardos inflamados de Satanás” (Bíblia Apostólica página 1439) 
 

 BASE BIBLICA 
 

Efésios 6.10-18; Hebreus 11:6 
 
 OBJETIVO 
 
Levar o bebê a entender, que nós temos o poder de Deus em nós, a Fé. 
 
VERSICULO 
 
Sem fé é impossível agradar a Deus. 
Hebreus 11:6 
 

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Você professor vai se vestir de soldado, abaixo vamos deixar algumas sugestões, mas deixe sua 
imaginação livre para Deus usar você. 
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Você pode confeccionar em Eva                          Você pode confeccionar em TNT  
 
Ou você pode estar com uma camiseta de exército e chapéu de soldado, o importante é que você 
esteja vestido de soldado. 
Você também vai precisar de um escudo para o desenvolvimento da história, abaixo estão algumas 
sugestões. 
 
 

              
 
Escudo em Eva                                                               Escudo em Papelão  
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
 
Oi gente, olha só a minha roupa, quem sabe o que eu sou? 
Isso mesmo eu sou um soldado, eu luto em muitas guerras, e eu tenho um poder que me protege 
do meu inimigo, sabe qual é o meu poder? 
Eu sou filho de Deus, e por isso eu recebi o escudo da fé que me protege de todas as flechas que 
são lançadas para me atingir, como a mentira, a desobediência, o medo, a birra e tudo aquilo que 
não agrada ao papai do céu. 
Você também é filho de Deus e também pode receber o poder da fé. 
Quem aqui quer receber esse poder? 
Então vamos orar 
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Oração 
Papai do céu eu quero o poder da fé, em nome de Jesus Amém!   
 
 
 ATIVIDADE 
 
Agora que você já tem o poder da fé, você precisa de um escudo, quem quer ganhar um escudo da 
fé? 
Para isso nós vamos ter que procurar, ele está escondido aqui dentro da sala, vamos procurar? 
 
Professor esconda os escudos na sala e deixe em lugares visíveis e ao alcance do bebê, o auxilie 
mais deixe que ele desenvolva a atividade sozinho, quando o bebê encontrar vai ser uma grande 
recompensa e alegria para ele. 
 
Sugestões para a confecção do escudo estão acima em sugestão para o desenvolvimento. 
 
Sugestão de música para atividade  
Esconde, esconde  
Crianças Diante do Trono 
 
 
 LEMBRANCINHA 
  
Você vai precisar de: 
 
Cartolina colorida  
Saquinho plástico 
Fita de cetim 
Uva sem semente 
Eva Colorido 
Cola quente ou cola para Eva 
 
Lave bem as Uvas e coloque dentro do saquinho e amarre a fita de cetim, faça cones com a 
cartolina, e com o Eva colorido, faça o escudo e cole com cola quente ou cola para Eva. 
 

     
 
Divirta-se e boa aula!!!! 


