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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  JOSÉ 

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 5 - UM ESCUDO INVENCÍVEL: ESCUDO DA FÉ  

Hoje falaremos sobre uma arma espiritual, especificamente do ESCUDO DA FÉ, que o apóstolo 
Paulo descreveu em Efésios 6.16 

PARA VOCÊ 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) 

LEIA E MEDITE: 
 
Efésios 6.10-18; Hebreus 11:6 
 
OBJETIVOS: 

● Levar a criança, a saber, o que significa fé;  
● Que sem fé é impossível agradar a Deus.  
● Que Deus nos deu uma arma poderosa que nos protege como escudo: nossa FÉ.  
● Levar as crianças, a saber, e entender que quando recebem Jesus também recebem um 

PODER de serem filhos de Deus (João 1.12) 

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

●  Faça com palitos de churrasco algumas “flechas” use o modelo da chama e pode fazer de 
papel ou EVA. Pode fazer uma para cada criança, daí elas também poderão depois 
explicar o significado.  

● Acrescente à sua dramatização um escudo, que no final cada criança vai levar um como 
lembrancinha e completar o traje de herói da fé.  

● Imagem – armadura de Deus. 
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MINISTRANDO: 

Dramatize como na aula anterior. Entregue uma “flecha” para cada criança e faça uma              
brincadeira: cada criança lança a flecha em você e você “defende” com seu escudo.  

Entenderam para que serve um escudo? Para defender; para proteger e não machucar. É              
uma arma, não é mesmo? Uma arma de defesa.  

Aqui na Bíblia tem um homem muito importante. Um apóstolo de Jesus. Seu nome é               
Paulo. Igual assim, o nosso apóstolo Estevam, hoje. Ele pregava e ensinava muitas coisas. E um                
dia ele foi para uma cidade e ensinou às pessoas de lá, sobre uma proteção que Deus nós dá.  

Ele falou sobre como Deus protege todas as partes do nosso corpo, como se fosse um                
soldado. (mostre a imagem) E ele falou de um escudo e chamou de: Escudo da FÉ. O que é fé                    
mesmo? È enxergar sem ver.  

A FÉ é igual um escudo, que nos protege e defende de todas as flechas de fogo que o                   
diabo lança sobre todos que são filhos de Deus. O escudo apaga todo o fogo. Então a fé é nossa                    
arma contra o inimigo que é o diabo, que quer lançar coisas ruins em nossa mente. Entenderam?                 
Essas coisas ruins são então as flechas: mentira, desobediência, tristeza, medo, palavras feias e              
cada vez que isto acontecer, nos defendemos com a FÉ.  

Então cada um de nós também pode ser um Herói da Fé! E por falar em herói, hoje                  
completamos nossa roupa de herói. E não podemos deixar de falar do 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. 

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. Eu quero este poder de ser FILHO DE DEUS. Jesus é meu 
herói. O Herói dos heróis! E ajuda a ter fé todos os dias! Ajuda-me a usar o escudo da Fé que me 
protege e também defende. Eu quero ter fé e obedecer e acreditar Obrigado, Senhor. Amém! 

LOUVOR: 

EU LI NA BÍBLIA - ALINE BARROS  

VERSÍCULO: 

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

As crianças deverão decorar o seu escudo! 

 

VERIFICAÇÃO DE ENSINO: 

1. O que é fé?  

2. Qual arma nós recebemos hoje?  

3. Quem ensinou desta arma?  

4. Quem é o herói dos heróis?  

5. O que ele fez?  

6. Quem recebe Jesus, ganha um poder especial. Que poder é este? 

OFERTA:  

O escudo da fé protege as finanças (explique que o salário da mamãe e do papai quando 
consagrado ao senhor é multiplicado e o diabo não rouba). Há multiplicação e não nos falta nada. 
Consagre sua oferta ao Senhor.  

LEMBRANCINHA: 
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FLECHA:  


