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PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Definindo contribuição: Contribuição é a ação e o efeito de contribuir; A nível geral, uma 

contribuição é uma ajuda que se dá, seja a uma pessoa, a uma campanha ou a uma organização, 

etc. Um Dom do Espirito que temos que inserir no dia a dia das crianças, o simples habito de dar 

sem receber nada em troca. 

Definindo exortação: animar, avivar, fortalecer. 

Este é um dom que precisa ser esclarecido para todos e não só para as crianças, pois muitos 

desconhecem o real significado desta palavra. Exortar trata-se de ensinar o caminho correto, ou 

seja, não tem relação com brigar, ofender ou criticar de forma negativa. 

 Equipe Pedagógica. 

 

Aula 3: Dons do Espírito – Contribuição e Exortação. 
 

Esta aula tem o intuito de ser esclarecedora. As crianças terão uma visão bem diferente sobre 

oque significa contribuir, já que vivemos num mundo onde as coisas acontecem a base de troca, 

e elas são ensinadas deste cedo a tirar vantagem de tudo. O sentido de exortação, certamente 

também será uma surpresa. 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Hebreus 10:19 – 25 / Atos :9:36 / Hebreus3 :13 
 

OBJETIVOS: 

  

 Levar a criança a compreender do que se trata cada dom 
 Ilustrar de maneira que elas consigam identificar nelas mesmas tais características 
 Levar a criança a perceber a influencia destes dons no dia a dia da igreja 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vamos dividir as crianças em 2 ou 3 grupos (dependendo do número de crianças que tiver no 
Kids) 
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Cada grupo vai receber um boneco em papel craft conforme ilustração acima. Eles vão receber 
também peças de roupas (vestido, calça, camiseta, saia, shorts etc) previamente desenhadas 
também em papel craft. 
 
Disponibilize para cada grupo matérias para customizar estas roupas. (Ex: lápis de cor, retalhos, 
lantejoulas, gliter, fitas etc). As crianças farão isto em grupo, antes da ministração.  
Obs: Não vestir o boneco ainda. 
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MINISTRANDO: 

 

Galera na semana passada vocês aprenderam mais 2 dons do Espírito certo? Quem sabe me 
falar quais foram? Isso mesmo!  Ensino e Serviço, também já aprendemos sobre o dom de 
PROFECIA. 
Está ficando legal essa campanha, vocês precisam ensinar a todos na casa de vocês sobre o que 
estão aprendendo.  
Quem aqui já percebeu algum dom que você tem? 
De todos, qual vocês acharam mais interessante? 
Bem vocês estão preparados para os dons desta semana? Então vamos lá!  Para receber os 
dons de hoje temos que??? “Cumprir desafios!!!!” 
Vamos lá! 
 
Desafio 1 me ajuda a calçar o sapato.  
Separe as crianças em duas equipes, Metade das crianças de cada equipe devem tirar os 
sapatos e entregar para o professor do Kids que vai colocar os sapatos misturados distante das 
crianças. A outra metade das crianças (que estão calçadas) terão que procurar o sapato dos 
colegas da sua equipe e colocar em seus pés. A equipe que estiver com todos calçados primeiro 
ganha. 
 
Desafio 2 faça uma corrida de duplas.  
Cada equipe deve escolher dois representantes.  
A dupla escolhida por cada equipe terá as pernas ou braços presos um ao outro. Desta forma 
terão que disputar uma corrida, aonde a dupla chegue junto ao final da corrida. A dupla que 
chegar primeiro vence. 
 
Desafio quente e frio.  
Cada equipe escolhe uma outra dupla para o último desafio. 
Uma criança de cada dupla, terá os olhos vendados. O professor vai colocar a caixa com os dons 
em algum lugar da sala. A criança que está sem a venda, deverá ajudar o amigo a chegar até a 
caixa dos dons, apenas dizendo se está frio ou quente. Cada criança tem que estar atenta a voz 
do seu colega de equipe para não se atrapalhar. 
 
Assim que um deles achar a caixa, coloque todos em roda e comece a aula. 
  
Comece tirando da caixa com suspense os 2 dons que serão ensinados. CONTRIBUIÇÃO e 
EXORTAÇÃO.  
Depois tire a bíblia, deixe os dois à disposição. 
Faça algumas perguntas como: 
Quem sabe o que é contribuição? 
Quem pode dar um exemplo de contribuição? 
Com sabe o que Exortação?  
E qual o nome da pessoa que faz roupas? 
 
Vocês sabiam que na bíblia tem uma história de uma costureira muito especial? Essa mulher com 
certeza tinha um desses dons que estamos aprendendo.  
Vou contar para vocês. Esta mulher se chamada Dorcas. Dorcas amava muito Jesus, ela era 
muito bondosa e fazia roupas muito boas.  
Tire da caixa a primeira imagem e mostre. 
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Dorcas sabia que algumas pessoas tinham algumas necessidades, e em seu coração Dorcas 
tinha uma vontade enorme de ajudar, 
Mas... Como ela poderia fazer isso? Como ela ajudaria as pessoas? 
 
Bom... Dorcas sabia costurar né? Então ela fazia roupas e dava para quem precisava, sem pedir 
nada em troca, apenas pelo prazer de contribuir. 
Contribuir? Vejam só! Ela tinha o dom de CONTRIBUIÇÃO. 
Pessoas com este dom tem uma vontade enorme de ajudar as pessoas. A contribuição pode 
acontecer de muitas formas, não é só com dinheiro que podemos ajudar as pessoas.  
Peça que as crianças digam exemplos de como ajudar o próximo. 
Dorcas contribuía com aquilo que ela sabia fazer, que era costurar. 
 
 As crianças e todas as pessoas amavam muito essa mulher bondosa. 
Mas um dia... Que tristeza! ela ficou muito doente, e morreu. 
Seus amigos choraram muito, pois sentiam sua falta. Então se lembraram de que Pedro, discípulo 
de Jesus que curava os enfermos e estava na cidade pertinho dali. 
 Então dois homens foram correndo chama-lo para orar pelo povo que estava muito triste com 
morte de Dorcas.  
Quando Pedro chegou, as mulheres estavam chorando, e começaram a mostrar as roupas feotas 
por Dorcas e falaram de como ela era bondosa e amada por todos. Pedro ficou maravilhado como 
as ofertas que Dorcas entregava. 
Mas o povo chorava bem alto e se esqueceram do único que podia curar toda aquela dor. 
Então Pedro um discípulo muito temente a Jesus exortou o povo. 
 
Ops! Exortou? Isso me lembra alguma coisa.  
Exortação é o outro dom que estava na caixa. 
Turminha vocês sabem oque é exortar? Ao contrário do que parece, exortar não é brigar! Exortar 
é ensinar o caminho certo, quando alguém está fazendo o errado. Não é uma crítica, e sim um 
ensinamento. 
 
 Pedro “EXORTOU” a todos que estava naquela sala. Ele estava ensinando que não adiantaria 
ficar ali fazendo escândalo, quando estamos tristes, precisamos buscar ao Senhor. 
 
Pedro pediu que todos saíssem do quarto, se ajoelhou e orou. Porque precisamos de silencio e 
concentração para falar com Deus. E Deus ouviu a oração de Pedro. 
 Então Pedro Disse: 
 Dorcas, se levante desta cama! E ela se levantou!  
Foi um milagre, Dorcas estava viva novamente 
Então Pedro a levou até seus amigos e todos creram em Jesus.  
Quando nós contribuímos e seguimos no que fomos exortados, Deus se agrada das nossas 
ações e nos dá muito além daquilo que pensamos e ou imaginamos. 
  
Agora é hora de finalizar os bonecos. Assim como Dorcas, vocês fizeram roupas bem bonitas, 
vamos colocar nos bonecos? 
 
Colem as roupas e exponha a atividade. 
 

ORAÇÃO: 

Querido Deus! Obrigada por nos ensinar a contribuir e nos mostrar o caminho da oração. 
Que esses dons do seu Espírito estejam comigo por eu for.  
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Em nome de Jesus, amém! 
 

VERSÍCULO: 

Hebreus 10:24 Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas 

obras. 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1. Quais foram os dons que aprendemos hoje? 
2. Dê exemplos de vocês que vocês conhecem que tenham esses dons 
3. Quem foi ressuscitada? E porque Deus fez isso? 

  
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Com Dorcas aprendemos que servir a Deus, ela entregava sua oferta de amor e contribuição. 
Existem várias maneiras de ofertar na obra de Deus, com roupas, sapatos brinquedos sempre em 
bom estado e dinheiro. Quando entregamos nossa oferta na igreja, também estamos servindo, 
pois tudo que entregamos aqui é para melhorar a casa do Senhor. Quando entregamos o nosso 
dinheiro, estamos ajudando a casa de Deus, quando entregamos um brinquedo que não usamos 
mais, ou uma roupa que já não nos serve, estamos servindo ao Senhor e assim mostrando para 
Deus que amamos a sua obra. 
 
Vamos servir a Deus com a nossa oferta? 
 

ATIVIDADE  

 

É férias, e as crianças estão mesmo é querendo brincar. 
Já fizemos uma atividade manual no início da aula, agora vamos caprichar na diversão. 
Sugestões: Dança da Cadeira, Vivo ou morto, cobra cega, seu mestre mandou, brincadeiras com 
bexigas etc... 
 
 

LEMBRANCINHA:  

Esta lembrancinha pode ser feita com copinhos coloridos de acrílico (aqueles que usamos em 

festas) Por fora do copinho podemos colar o versículo da aula. Depois de devorar as balinhas, o 

copinho vira um porta tréco. 

 

  


