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Olá, amiguinhos do MC! Que legal 
estarmos aqui novamente para com-
partilhar conhecimento e aprendizado 
na Palavra do Senhor nosso Deus! 

E como você já sabe (e, se não sabe), 
estamos estudando os heróis da fé que 
se destacam no livro de Hebreus, ca-
pítulo 11. Mês passado aprendemos 
sobre a fé de Abel. E agora vamos ver 
sobre a fé de um herói que não passou 
pela morte. Isso mesmo, amiguinho! 
Assim como os heróis de filmes e his-
tórias em quadrinhos, este herói da Bí-
blia não morreu. Você sabe quem é ele?

Risque as letras “X” e “W” desfa-
zendo a confusão e assim descobrirá 
o nome do nosso herói deste mês.
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Siga as pistas e descubra qual tesouro devemos guardar em nosso coração

Sabemos que os heróis de 
verdade morrem. Mas Eno-
que foi um grande herói na 
fé, um herói que não passou 
pela morte, foi levado por 
Deus direto para o céu. Sabe 
por quê? Enoque andava com 
Deus, ou seja, ele agradou a 
Deus, fez a vontade de Deus, 
confiou em Deus, teve FÉ!

Pinte bem bonito o de-
senho de Enoque andan-
do com Deus.

Leia em sua Bíblia He-
breus 11.6 e complete as 
palavras que faltam.

 “Sem _____ ninguém pode 

____________________ a

___________, porque quem

vai a ele precisa __________

que ele ______________ e

que __________________ 

os que procuram 

_____________________ 

melhor”. (Bíblia NTLH)

É verdade! Sem fé é impos-
sível agradar a Deus. A fé é um 
tesouro precioso que Deus 
coloca em nosso coração.

Complete o rosto de Enoque



Siga as pistas e descubra qual tesouro devemos guardar em nosso coração

Sabemos que os heróis de 
verdade morrem. Mas Eno-
que foi um grande herói na 
fé, um herói que não passou 
pela morte, foi levado por 
Deus direto para o céu. Sabe 
por quê? Enoque andava com 
Deus, ou seja, ele agradou a 
Deus, fez a vontade de Deus, 
confiou em Deus, teve FÉ!

Pinte bem bonito o de-
senho de Enoque andan-
do com Deus.

Leia em sua Bíblia He-
breus 11.6 e complete as 
palavras que faltam.

 “Sem _____ ninguém pode 

____________________ a

___________, porque quem

vai a ele precisa __________

que ele ______________ e

que __________________ 

os que procuram 

_____________________ 

melhor”. (Bíblia NTLH)

É verdade! Sem fé é impos-
sível agradar a Deus. A fé é um 
tesouro precioso que Deus 
coloca em nosso coração.

Complete o rosto de Enoque



Você é amigo de Deus? Saiba que ele se 
agrada quando aceitamos sua amizade.

Então separe um tempo para orar, ler sua 
Palavra, viver em comunhão com ele, e o bus-
que diariamente. Seja amigo de Deus! Seja um 
herói da fé! 

Enoque andava com Deus. Você anda com 
Deus? Circule os pés que indicam como 
andar com Deus.
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Leia Gênesis 5.21-24, e descubra: Eno-
que andou com Deus por _____ anos, fazen-
do o que era agradável ao Senhor. Conversa-
va com o Senhor diariamente e permitia que 
Deus falasse com ele.

Deus também fala conosco hoje através 
da sua Palavra. Você gosta de falar com Deus? 
Conversamos com ele através da oração. 
Converse com ele agora mesmo. Faça 
uma oração!

Neste mês de abril lembramos uma data 
muito importante, em que comemoramos a 
morte e a ressurreição do nosso maior herói. 
Isso mesmo: _______________________.

Ele deu a vida para nos salvar de todos os 
nossos pecados. Um dia ele vai voltar para 
nos levar para morar com ele e Deus, no céu.

Até o próximo MC, amiguinhos!  Já estou 
ansiosa para saber qual será o nosso herói 
da fé. E você também quer saber? Então não 
perca o MC de maio.

FELIZ E ABENÇOADA PÁSCOA!

Você agrada a Deus? Agradar a Deus é vi-
ver uma vida de confiança nele, ser pacien-
te, bondoso, amoroso, temente a Deus. Fazer 
a vontade de Deus em todos os momentos, 
pois ele sempre nos guia no bom caminho! 
Ter Fé! Enoque era tudo isso e gostava de es-
tar com Deus. E Deus se agradou dele e o 
amou, tanto que o levou para si, no céu.

Enoque está sendo levado para o céu. Faça 
este desenho ficar ainda mais bonito.




