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AULA 3 - Quando oro tenho o fruto do Espírito 

 

Na aula de hoje vamos falar sobre o fruto do espírito, precisamos conhecê-lo e a cada dia nos 

aperfeiçoar mais neles pra alcançarmos excelência.  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Que essa palavra esteja sempre em nossas mentes, pois o que o Senhor nos deixou de mais 
precioso nessa terra foi o Espirito Santo, e se queremos chegar a excelência um dia, devemos 
desejar esses dons e clamar para que o Senhor nos aperfeiçoe neles todos os dias das nossas 
vidas. 
Seja canal de benção nessa aula, deixe transparecer o Espirito de Deus em você. 
Divirta-se e boa aula!! 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Gálatas 5: 22 e 23 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que devemos amar uns aos outros. 
 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Para esta aula sugerimos uma salada de fruta, você precisa escolher nove frutas de acordo 
com a quantidade do fruto do espirito. 

 Prepare as frutas antes da ministração, deixe todas as frutas cortadas em potinhos 
individuais. 

 Leve também uma bacia grande para misturar as frutas 
  

                   
 

 Também vamos precisar de frutas em Eva, confeccione as frutas de acordo com as frutas 
da sua salada. 
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MINISTRANDO: 

 
Olá galerinha mais animada do kids, hoje nós vamos falar sobre alguns presentes que nosso 
amigo Espirito Santo deixou aqui, vamos ver? 
Olha só o que eu tenho aqui (professor deixe as crianças sentadinhas ao seu redor, e vá pegando 
as frutas cortadas e colocando na bacia maior e dizendo o nome de cada fruto, as frutas em eva 
devem estar posicionadas em frente cada potinho individual) esse é o amor, esse é a 
fidelidade.......... 
Agora que já ganhamos todos esses presentes, vamos misturar esses frutos e sempre vamos 
lembrar que esses presentes nos temos que usar todos os dias, precisamos amar mais nosso 
amiguinho na escola, precisamos ser mais mansos com a mamãe e o papai, ser bondosos com 
todas as pessoas, não é mesmo? 
Vamos então comer a salada mais gostosa do mundo!!!!!! 
Professor consagre a salada ao Senhor e declare que atrás desse alimento o Fruto 
 do espirito esteja gravado na mente no coração dos nossos bebês. 
 
 
ORAÇÃO: 

 
Papai do céu muito obrigado por esse presente, me ajuda Senhor a amar mais meus amiguinhos, 
em nome de Jesus. Amém!! 
 
ATIVIDADE  

 
Jogo da memória 
 

 Segue baixo o link para o passo a passo 
 

           https://www.youtube.com/watch?v=rhiIHjcgbtU 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rhiIHjcgbtU
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 Cole no Craft uma coluna de frutas, uma embaixo da outra, depois embaralhe as que 
sobraram, deixe que o bebê encontre a figura igual e cole sozinha (coloque nos pratinhos 
embaralhados fita crepe e deixe que cole e descole quantas vezes quiser) 

 

                  
 
LEMBRANCINHA: 

 
Confeccione a arvore em eva, coloque gomos de mexerica em saquinhos transparente. 
 

              


