Encarte do Mensageiro Luterano de janeiro e fevereiro de 2020

Heróis da fé

Olá, amigos do MC! Iniciamos um novo ano, com a graça de Deus! Que nosso Senhor permita que durante todo o ano estejamos juntos, crescendo na fé e vencendo as dificuldades.
E por falar em vencer... nos próximos meses, vamos estudar um capítulo da Bíblia sobre os
heróis da fé.
Lição: Rosani MaRLow – CoMissão de esCoLa doMiniCaL da ieLB | iLustRações: aRtuR nunes, FReepik e pixaBay

ML encarte janfev20.indd 7

20/12/2019 12:08:13

Isso mesmo! Nem da Marvel, nem da DC! Nossos heróis são do
Livro Sagrado e existiram de verdade, como eu e você! Eles nasceram,
viveram e morreram... ops, um não morreu, e você vai saber quem é...
E a força que fez deles pessoas superpoderosas não vinha de outro
planeta, nem de uma mutação, nem de qualquer coisa deste mundo.
Tudo que eles fizeram foi porque tiveram fé em Deus!
Mas antes precisamos entender a diferença entre herói e super-herói. Um herói é alguém cuja coragem e bravura o tornam altruísta
(contrário de egoísta), em favor de outras pessoas. Os heróis são pessoas de verdade, que nos servem de exemplo pelas suas boas ações.
Os super-heróis também atuam em defesa da justiça e da paz, na luta
do bem contra o mal, mas são seres fictícios, criados pela imaginação
humana, e só existem nos filmes e nas páginas em quadrinhos.

Não há problema algum
em gostar de super-heróis! Podemos ter os nossos preferidos. Eu gosto
do Homem-Aranha e da
Mulher Maravilha. E você?

Desenhe na camisa
ao lado sua resposta
ou seu super-herói
favorito. Os super-he-

róis nos divertem com
seus poderes de efeitos
especiais, não é mesmo?

Mas agora queremos falar de heróis verdadeiros! Existem muitos deles por aí! Eu mesma
considero a minha mãe uma heroína! A Bíblia reconhece muitos dos que viveram no Antigo
Testamento como heróis e exemplos de fé! Mas o que é fé? Em Hebreus 11.1, lemos: “A fé
é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas
que não podemos ver”. Então, fé é certeza e prova de tudo que esperamos de Deus, mas não
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vemos. Se eu tenho fé, eu posso ser um herói
da fé, porque posso realizar ações como frutos dessa fé pelo poder do Espírito Santo. Os
heróis da fé são heróis porque Deus os capa-

citou para transformar fé em boas obras, em
ações fantásticas! Agora, vamos ver se você
entendeu o que é fé: complete a definição
abaixo com as letras que faltam:

Fé é c__er, acre__itar, per__istir, ter con__icção, con__iar p__enamente, ade__ir incondi__ionalmente a algo ou alguém.
Hebreus 11.3 também afirma que somente pela fé entendemos que o universo foi criado
pela Palavra de Deus: tudo que podemos ver foi feito por quem não podemos ver! E por
falar nisso, vamos relembrar o que Deus fez em cada um dos dias da criação? Pesquise em
Gênesis, capítulos 1 e 2, para completar a agenda da criação!

1º dia

2º dia

3º dia

4º dia

5º dia

6º dia
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Eu creio em Deus, eu tenho fé! Você tem
fé? Sabemos que temos fé porque o nosso
coração louva a Deus, porque oramos ao Senhor, servimos a Deus e aos irmãos na fé na
igreja, gostamos de estudar e de falar de Jesus
para outras pessoas. Então, a fé, que não vemos, pode ser percebida pelo que fazemos.

Quem tem fé faz boas obras, obras de amor,
de perdão, de ajuda ao próximo, de adoração.
Eu gosto de ensinar as crianças sobre o amor
de Deus! E você, gosta de estudar a Bíblia, não
é mesmo? Encontre, nos quadros abaixo,
que outras coisas podemos fazemos
porque temos fé:

QUEIJLERABÍBLIAICANAZABACEESTUDARMOCINAZODENAFINBREYW
JQUIMOCOMOOVITESTEMUNHARLOSOPIPIEUDOQPUOFERTAROUH
AJINIKOMACANTARDASERIPEIODOJASINPALUAMAROLOUVARNANCI
NOYTIEORAROSJUZONEVINFEPERDOARKOIAEJATAJAJDAVEMIGOLUG
UPAOEAJUDARDIKODULERVAERONSERVIRFOJUFAKEDILOSULAZIENI
OBEDECERCONUVAJEQIKOEUPMEXIHOEIWUSERGRATODAHECIEDIO
TUPOLIJOUVACUPVIVEREMCOMUNHAODOJCOOODERTUROEICIQUO
COAMARMOBUPOWAMASEMPERSEVERARKFJEPOEGAQOBICDQELO
CANTAR – LOUVAR – ORAR – PERDOAR – AJUDAR – OBEDECER
OFERTAR – AMAR – SER GRATO – SERVIR – VIVER EM COMUNHÃO
PERSEVERAR – LER A BÍBLIA – TESTEMUNHAR
O capítulo 11 de Hebreus está cheio de heróis da fé! Vamos conhecer alguns durante o
ano, mas já podemos conferir quantos homens e mulheres foram como heróis “pela fé”! Abra
a sua Bíblia em Hebreus 11 e observe quantas vezes aparece essa expressão e quantos heróis
são lembrados! Organize as letras abaixo para descobrir alguns deles. Não deixe de
conferir os versículos!
LAEB = ________________ (v. 4)

ABARE = ______________ (v. 31)

UENEQO = ____________ (v. 5)

IDVA = _______________ (v. 32)

ÉON = ________________ (v. 7)

LEMSAU = _____________ (v. 32)

BARAOÃ = ____________ (v. 8)

DIGEOÃ = ____________ (v. 32)

SAIUEQ = _____________ (v. 20)

QUERABA = ___________ (v. 32)

ÓCAJ = _______________ (v. 21)

SOÂSNA = ____________ (v. 32)

OJÉS = _______________ (v. 22)

TÉFJE = _______________ (v. 32)

SÉMOIS = _____________ (v. 23)
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