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Série: DEFENDENDO MINHA FÉ

“Heróis da Fé – Defensores da Fé”

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Dinâmica da Fé
Como fazer:  Professor chame duas crianças (uma mais alta e outra mais baixa). Explique que a mais baixa
estará na frente da mais alta, então ao comando do professor a criança baixa deverá deitar para trás e a mais
alta terá que segurar. Veremos a reação da mais baixa, será que vai CONFIAR? Diga as crianças, que a criança
mais alta representa DEUS e a criança mais baixa somos nós. Depois dessa dinâmica, fale para as crianças que
a FÉ deve ser nossa total confiança em DEUS. E saber que mesmo não vendo, podemos acreditar no nosso
DEUS.

LOUVOR:  Eu tenho Fé - Pescadores Kids (https://www.youtube.com/watch?v=4tLvZiDkojs); Corinho: “Fé, mais Fé!
Amor, mais Amor! Quem não tem peça ao Salvador. Pois sem Fé e sem Amor, não pode agradar ao Senhor!”.

FALANDO  A  VERDADE: (Recursos  visuais:  Símbolos  dos  heróis  da  TV:  Capitão  América,  Batman,
Superman, Homem-Aranha, Mulher Maravilha. Imagem do Herói da Fé: Lutero. Visual da imagem da Cruz
que  lembra  o  Maior  Sacrifício  de  Jesus).  Inicie  a  palavra  orando  com  as  crianças,  pedindo  a  Deus  que
entendam o verdadeiro sentido da Fé. Em seguida, comece mostrando os símbolos e pergunte: De quem são
esses símbolos? Alguém sabe me dizer? Quais são os poderes de cada um deles? Permita que as crianças falem.
Fale as crianças que existem características que formam um super herói, são elas: 1- Capacidade de agir: os
heróis precisam ter ação, fazer o que ninguém faz. 2-Herói não nasce herói: Eles são pessoas normais que
adquirem algum poder e tornam herói. 3-Vulnerabilidade: Todo herói da TV tem uma fraqueza, o Superman
tem fraqueza da Kriptonita, Mulher-Maravilha perde os poderes quando prendem suas mãos. 4- O herói nasce
de alguém ou algo inspirador: Quando vemos os heróis da TV, observamos que nascem de algo que acontecem
com eles, por exemplo, Homem-Aranha é picado por uma aranha, Capitão América é injetado um soro na veia.
5-Viver situações de intensidade: Todo herói de TV precisa passar por alguma situação difícil ou impossível
para ser reconhecido pelas pessoas. 6- Isolamento moral: Os heróis da TV devem ser diferentes das pessoas,
como por exemplo, Batman é muito rico e tem de tudo para “proteger” o povo, assim como os outros heróis
possuem características próprias. Vocês viram crianças, que esses heróis da TV que falamos aqui têm defeitos,
fraquezas e ainda mais NÃO EXISTEM. São apenas desenhos, ou alguém aqui já os viu pelo céu? Pois é, eles
foram criados para suprir uma necessidade do criador, mas como não são reais, acabam sempre ficando lá na
TV. Como crentes em Jesus, precisamos dar valor aos Heróis da Fé, homens que fizeram a história da Igreja
aqui na Terra. Tenho uma história de um Herói da Fé, chamamos essa pessoa assim, porque acreditou no poder
do nosso Deus e fez uma linda trajetória. Sabe como ele se chama? Lutero (Mostre a imagem, professor para
saber mais da história de Lutero leia o livro “Heróis da Fé” de Orlando Boyer). Lutero foi uma criança que
nasceu em 1483 na Alemanha. Os pais de Lutero sempre ensinavam a doutrina e Palavra de Deus para ele.
Lutero foi uma criança exemplar. Cresceu e foi estudar, conquistou os melhores lugares nas Faculdades da
época. Um dia, ele estava na biblioteca da faculdade e encontrou o maior tesouro: A Bíblia. Começou a ler e a
meditar na Palavra de Deus. Sua vida foi impactada pelo poder de Deus. Lutero também era um homem de
oração! Passava horas e horas do dia falando com Deus. Ele amava tanto a Deus e ficava em seu quarto orando
e lendo a Bíblia um bom tempo que perdia até a hora de comer. Lutero foi um Herói da Fé, pois soube que o
poder da oração e da Palavra de Deus resolvia as situações. Lutero era monge, “tipo um padre”, então com a
sede da leitura da Bíblia foi vendo que algumas coisas estavam erradas. Daí resolveu escrever umas cartas aos
povos, algumas pessoas não gostaram do que Lutero fez. Chamaram-no para conversar, naquela época esse tipo
de conversa podia acabar em morte, mas Lutero antes de entrar na sala para conversar, resolveu orar e buscar
de Deus a orientação. Deus é tão misericordioso que protegeu a vida de Lutero. Lutero ficou conhecido por
traduzir a Bíblia em diversas línguas para as pessoas que não tinham acesso. Deus usou a vida de Lutero de
uma forma sobrenatural, quando ele se colocou na posição de filho de Deus. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças! Aprendemos hoje sobre um dos Heróis da Fé: Lutero.
Mas existe um Herói que marcou a nossa história, sabe quem é? JESUS NOSSA MAIOR DEMONSTRAÇÃO DE
HEROÍSMO QUE ENTREGOU SUA VIDA POR NÓS. E você criança que quer ter Jesus como seu herói para o
resto da vida, pode chamá-Lo para morar em seu coração. Ele pode até ser invisível, mas sempre ouve as nossas
orações assim como ouviu a oração de Lutero. Vamos orar? Senhor Jesus, eu reconheço o seu sacrifício na Cruz
e sei que ressuscitou ao terceiro dia. Creio que hoje posso ter a Vida Eterna. Então entra no meu coração e
venha ser meu Herói. Obrigado pelo seu amor! Assim eu oro, amém.
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PINTE SOMENTE AS LETRAS COM O PONTINHO PRETO E DESCUBRA
A FRASE.

AGORA ESCREVA AQUI O QUE VOCÊ DESCOBRIU: 

_________________________________________________________________________________________


