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Aprendendo a se relacionar com Deus 

 

 

AULA 1– Quem é o Espirito Santo, batismo com o espirito. 

INTRODUÇÃO 

Nesse módulo as crianças aprenderão a se relacionar com Deus. Ministraremos sobre quem é o 

Espírito Santo, como Ele se manifesta, os dons e frutos do Espírito. Nesse módulo as crianças 

também aprenderão sobre o poder da oração e como se relacionar com Deus através da oração. 

 

Nessa aula falaremos sobre uma marca importante na nossa relação com o Espírito Santo, que é 

ser batizado por Ele. Muitos acreditam que ser batizado pelo Espírito Santo é falar em línguas. 

Mas a Bíblia nos ensina que o batismo no Espírito vai muito além disso. Falar em línguas é a 

manifestação de um dos dons que o Senhor nos entrega no momento do batismo.  

Ser batizado é ser imerso da presença do Senhor. É uma marca muito forte na caminhada de um 

servo de Deus. É passar a ser templo do Espírito Santo. A vontade de Deus é que sejamos 

cheios, para termos direção, a benção e cumpramos o nosso propósito que é servir e levar a 

palavra de Deus. 

Também falaremos sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Não existe dom melhor ou pior, 

mais ou menos poderoso. E uma pessoa não pode ser considerada mais ou menos espiritual pelo 

dom que tem.  Mas o Senhor entrega dons aos seus filhos para que eles realizem a sua obra, e 

cumpram com o propósito de Deus aqui na terra. Os dons são os talentos que o Senhor nos 

entrega. E cada um deverá prestar contas pelos talentos que recebeu. 

 Quem é o Espirito Santo                                          
 Batismo com o Espirito Santo. 
 Ser cheio do Espirito Santo. 
 Os dons do Espirito Santo.  

Use a criatividade e tenham uma campanha maravilhosa!!! 
Deus abençoe! 
 
PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Professor estamos iniciando o segundo módulo da Escola de Biblica kids! 

Serão 9 aulas onde ministraremos sobre quem é o Espírito Santo, como Ele se manifesta, os 

dons e frutos do Espírito.  

Será um tempo muito precioso do Senhor no nosso kids. Então se prepare! Estude as aulas com 

antecedência, medite nas bases bíblicas, ore, se consagre, e faça desse tempo algo especial 

para cada criança. 

Professor, se você ainda não recebeu essa marca, busque. Mergulhe nessa presença, busque os 

melhores dons. Se habilite, se consagre, e seja um instrumento para que as crianças desejem ter 

essa marca e viver como templo. 

Vamos formar crianças, futura geração da Igreja Apostólica, amigas de Deus e conhecedoras da 

Sua palavra. 

Que o Senhor te honre em tudo!  

 Com amor, Equipe Pedagógica! 
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LEIA E MEDITE: 

João 14:16, 24; 1Coríntios 2:10,11,13; 12:8,11; Romanos 8:26 e 27 

Atos 1:5, 1Coríntios 3:16; 1Coríntios 6:17, 19, 20; 1Coríntios 12:31 

OBJETIVOS: 

O objetivo dessa aula é apresentar para as crianças quem é o Espírito Santo. 

Falaremos sobre suas características, como Ele age na vida das pessoas e como é bom 

andarmos com ele. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Em meio a tantas malignidades que o mundo oferece, através das mídias e da tecnologia a 
criança fica vulnerável com tantas informações. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Iniciaremos essa aula com a brincadeira “quem sou eu”. Para isso você precisará levar diversos 

cartões com dicas. Coloque todas as dicas em uma caixa e vá lendo uma por uma até que a sala 

descubra de quem você está falando. O conteúdo de cada dica está detalhado na exposição da 

aula. 

Nessa aula cada criança deve confeccionar a sua casinha. Assim que as casinhas estiverem 

prontas, começaremos a dinâmica da aula. 

Cada criança receberá 10 papéis pequenos e deverá escrever (ou a professora escreva) 10 

coisas que ela gostaria que a casa fosse cheia. Após essa dinâmica, falaremos sobre o batismo 

no Espírito. 

Para a sala de 3-6, leve figuras ou bonecos para ajudar na explicação da história. 

 

 

Em  anexo . 

 

 

.  

Tabela de pontos: 

1 folhinha : 1 ponto 
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1 fruta : 2 pontos 

 

Desafios: 

Levar Bíblia : 1 folha  

Levar caderninho para anotação : 1 folha  

Decorar o versículo da semana: 1 folha  

Levar um amigo que não frequenta o Kids: 1 folha  

Levar atividade para casa completa : 1 folha 

Criança mais comportada do culto: 1 folha  

 

Desafios que serão feitos durante a campanha: 

Arrecadação de alimentos : 1 fruta (independente do número de alimentos doados. Vale apenas 1 

vez) 

Arrecadação de agasalhos : 1 fruta (independente do número de roupas doadas. Vale apenas 1 

vez). 

 

MINISTRANDO: 

Vamos iniciar conforme a sugestão. E para começar a nossa aula faremos a brincadeira do 

“quem sou eu”. Funcionará assim: eu tenho uma caixa com várias dicas. A cada dica que for lida 

vocês devem tentar adivinhar de quem estamos falando. 

 

 Dica 1: Intercedo pelas pessoas e ajudo elas quando estão fracas 

 Dica 2: Penso, sinto e tenho vontades 

 Dica 3: Ensino o caminho certo e convenço do que é errado 

 Dica 4: Consigo falar com todos que me buscam 

 Dica 5: Fico triste quando mentem para mim, me insultam ou falam mal de mim.  

 Dica 6: Estou em todos os lugares, sei de tudo e tenho todo o poder 

 Dica 7: Sou eterno 

 Dica 8: Ninguém nunca me viu, mas quem me busca, pode me sentir 

 Dica 9: Sou conhecido como Consolador 
Quem pode me dizer de quem estamos falando? 

Aqueles que disseram: é o Espírito Santo de Deus, acertaram! 

Na nossa aula sobre a trindade aprendemos que o Espírito Santo é Deus, então como Deus, Ele 

está em todos os lugares, sabe de tudo, tem todo o poder e é eterno.Falar sobre o Espírito Santo 

é muito especial, porque o Espírito Santo é quem nos faz sentir a presença de Deus. Quando 

estamos tristes e sentimos paz, alegria, ou quando sentimos um amor muito grande dentro da 

gente, isso tudo é a presença Dele em nós. 

Vocês sabiam que o Espírito Santo é o melhor amigo de Jesus? Em todos os momentos do 

ministério de Jesus Ele estava presente. Porque Jesus veio ao mundo como homem, mas o 

Espírito de Deus estava com Ele, e a cura, os milagres, tudo o que Jesus realizou foi com Ele. 

Mas quando Jesus foi crucificado e voltou para o céu, Ele se preocupou muito com a gente... 

Como ficaríamos sem ter essa presença maravilhosa? Quem nos ajudaria nos dias difíceis e nos 

ensinaria o caminho certo a seguir? 

Então Jesus clamou ao Pai, e Ele enviou o Espírito Santo para estar para sempre com a gente. 
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Todas as vezes que você se sentir sozinho e pensar que Deus está longe, lá no céu, lembre-se: 

Ele deixou o Espírito Santo aqui, com você, todos os dias. Nunca mais você estará sozinho. O 

melhor amigo de Jesus quer ser seu melhor amigo todos os dias. Quer te ajudar, te ensinar, te 

fazer sentir esse grande amor que vem de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a ficar 

longe do pecado, a fazer as coisas certas, a buscar a Deus. 

Todos os dias você pode acordar e ter a certeza que Ele está com você, que Ele quer te ajudar, 

te fazer muito feliz, vitorioso, tendo a presença de Deus na sua vida. 

 

Agora falaremos sobre o batismo no Espírito Santo. 

Quem aqui sabe o que é o batismo no Espírito Santo? Você conhece alguém que já foi batizado? 

Você tem ideia como sabemos se uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo? 

Para explicar tudo isso para  vocês, primeiro vamos separar as coisas... 

Existem 2 tipos de batismo. O primeiro é o batismo nas águas, onde a pessoa é mergulhada na 

piscina e nasce de novo para uma vida com Deus. Já falamos sobre esse batismo aqui na Escola 

de Profetas kids, quem lembra? (Rapidamente relembre com a turma). A pessoa que aceita a 

Jesus e decide ter uma nova vida com Ele é batizada, declarando que a partir do momento que 

ela mergulhar, ela será uma nova pessoa, e que passará a servir a Deus de todo o coração. Esse 

é o batismo nas águas. 

Mas, e o batismo no Espírito Santo? 

Esse batismo não é o pastor, bispo, presbítero ou diácono que realiza. Somente o Espírito Santo 

tem o poder de fazer esse tipo de batismo. O batismo no Espírito Santo acontece quando a 

pessoa mergulhou tanto na presença de Deus, que a partir daquele momento ele mora dentro 

daquela pessoa. 

Vou explicar como funciona... 

Cada um de vocês fez uma casinha hoje aqui no kids certo? Imaginem que essa casa é cada um 

de vocês. Quando eu pedi para vocês encherem a casa, o que vocês colocaram aí dentro? Quem 

gostaria de compartilhar?  

Muitos colocaram alegria, festa, família, brincadeiras, louvores. Conforme enchemos a nossa 

“casinha” de coisas boas, de louvores, de oração, ela vai enchendo da presença de Deus. 

Quando a casinha já está muito cheia, acontece o batismo. O Espírito Santo fica tão feliz que 

agora ele vai morar nessa casinha é ai que Ele entrega um dom especial para o dono da casa.  

Muitas pessoas recebem o dom de falar em línguas (vocês já devem ter ouvido no culto), outras 

recebem o dom de curar, outras de ter sonhos de Deus, outras recebem dons para realizar a 

obra. Existem muitos dons, Mas o Espírito Santo só entrega para aqueles que foram batizados e 

que passam a ser TEMPLO do Espírito. 

Então o batismo é uma marca muito forte para os servos de Deus, porque nesse momento, a 

pessoa fica tão cheia da presença do Senhor que ela recebe um dom especial e o Espírito Santo 

passa a habitar nela. 

E a Bíblia nos ensina que precisamos cuidar muito bem dessa casinha, que o templo do Espírito 

Santo. Tanto por dentro quanto por fora. Todos os dias o pecado quer entrar e destruir nossa 

casinha, para que o Espírito Santo não habite mais na gente. Mas o Senhor quer nos ajudar a 

afastar o mal e o pecado, para vivermos uma vida plena com Deus. 
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ORAÇÃO: 

Espirito Santo me ensina a ficar longe do pecado, porque eu quero que o Senhor venha morar 
dentro de mim, eu quero ser cheio da tua presença. Amém 
 

VERSÍCULO: 

“E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre”  
João 14:16  
“Não sabeis vós que sois o TEMPLO de Deus e que o Espírito Santo habita em vós?  
(1Coríntios 3:16) 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

Quem é o Espírito Santo? 

Quais são suas características principais? 

Como Ele é conhecido? 

O que uma pessoa que tem o Espírito Santo tem de diferente? 

O que é o Batismo no Espírito Santo? 

O que uma pessoa recebe quando é batizada no Espírito? 

Onde o Espírito Santo deseja habitar? 

O que acontece se deixo o pecado dominar a casinha?  

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 Hoje você vai entregar uma oferta de amor, porque o Senhor tem te sustentado, prosperado, te  

guardado  em  todos os teus  caminhos, se hoje você não trouxe peça a Deus para mudar sua 

vida e que no próximo culto você possa entrega sua melhor oferto.. 

 

ATIVIDADE PARA CASA: 

Em anexo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMBRANCINHA 
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