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Oi, amiguinhos do MC! Que bom que podemos nos reencon-
trar aqui para aprender mais da Palavra de Deus, meditar nela e 
também nos divertir completando as atividades. 

Neste ano estudaremos sobre os heróis da fé, e, desta vez, va-
mos falar sobre Abel. O texto que fala sobre Abel, como herói da 
fé, está registrado em Hebreus 11.4:

“Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacri-
fício mais excelente do que Caim, pelo qual 
obteve testemunho de ser justo, tendo a 
aprovação de Deus quanto às suas ofertas. 
Por meio da fé, mesmo depois de morto, 
ainda fala.”

Como já foi explicado na edição 
anterior, um herói é uma pessoa de 
verdade, que tem coragem e bravura 
e que luta em favor de outras pessoas. 
Mas essa coragem e bravura vem da fé 
em Deus, e não de alguma mutação ou 
força de algum outro planeta.
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Podemos dizer que um herói de verdade tem três 
características importantes:

1 – Escuta a voz de Deus

2 – Confia em Deus

3 – Obedece a Deus – ajuda os outros 

Pensando nessas três características, va-
mos então ler agora a história de Abel. Con-
vido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 4.1-
5a. Vamos ler juntos.

Abel foi o segundo filho de Adão e Eva. Certo dia, ele e seu irmão Caim ofereceram 
ofertas a Deus. Caim ofereceu os frutos de sua colheita, e Abel ofereceu a melhor 
ovelha do seu rebanho. Mas Deus somente se agradou da oferta de um deles. Qual foi? 
Pinte o desenho.

Por que será que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? O texto de Hebreus 
responde à nossa pergunta: Pela fé de Abel!

Abel escutou a voz de Deus, obedeceu e confiou nele, e foi por isso que Deus aceitou a 
sua oferta, ela foi feita com fé.

Deus falava com seus heróis de muitas formas, através de anjos, sonhos, profetas ou uma 
voz dos céus. 

Eu tenho fé, Deus também fala comigo! Ele também fala com você?

Como Deus fala conosco? 
Faça um círculo ao redor do desenho que corresponde.

Cada um de nós, que crê em Jesus Cristo 
como o seu Salvador, pode ser um herói da 
fé. O Espírito Santo atua em nossos corações 
quando escutamos a voz de Deus e confia-
mos nele. A fé faz que queiramos obedecer e 
servir a Deus e ao nosso próximo.

Deus utilizou pessoas comuns para dar tes-
temunho do seu amor ao mundo, essas pesso-
as foram chamadas de heróis da fé. Ele também 
precisa de pessoas comuns hoje, pessoas como 
você e eu, para servi-lo e para testemunhar do 
seu amor aos que ainda não o conhecem.

Podemos nós também ser heróis?
Podemos, sim! Se a exemplo de Abel, escutarmos a voz de Deus, confiarmos nele com todo 

o nosso coração e obedecermos à sua palavra.
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A B C D E F I J 
        
M N O S T U V Z 
        

 

1-                  
           
                      
 
 
2-          
 
 
3-         

 
1 – Um herói da fé __________   __   _____   ____   ______.

2 – Um herói da fé _________  sempre ____    ______.

3 – Um herói da fé ___________   -   _________  a outros.      

Vamos orar juntos?

Amado Pai Celeste, muito obrigado por nos teres dado o dom da fé através 
do batismo. Obrigado porque esta fé me mantém fiel a ti e confiante em teu amor 
e teus cuidados. Ajuda-me a continuar firme nessa fé, escutando sempre a tua voz, 
para que, seguindo o exemplo de Abel, possa sempre te obedecer e te servir com 

amor e alegria. Em nome de Jesus, amém.  

Até a próxima, amiguinhos!!

Quais são as três características que encontramos num herói da fé? 
Decifre a mensagem escondida no código.
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