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MÓDULO 3 – CONHECENDO OS LIVROS DA BÍBLIA 
 

AULA 15 
ATOS 

 
PONTOS DO CONTEÚDO A DESENVOLVER 
 
A aula EPK de hoje abordará um dos principais acontecimentos da Bíblia: o envio do Espírito 
Santo. O estudo será focado apenas no livro de Atos, onde abordaremos 3 importantes aspectos: 

1. O Espírito Santo foi enviado para ser nosso amigo e nos faz sentir a presença de Deus 
2. A constituição da primeira igreja, seus principíos e valores. 
3. Os exemplos dos apóstolos Paulo e Pedro, que foram homens cheios do Espírito Santo e 

com isso realizaram coisas maravilhosas. 
Professor, leia o livro de Atos, se inspire nesse conteúdo e boa aula! 
 
BASE BÍBLICA  
 
Atos 
 
SUGESTÃO DE DESENVOLVIMENTO 
 
Utilize os modelos de livros da aula anterior e customize o conteudo com as figuras mencionada s 
a seguir: 
 
Atos 

 Figura 1:  Lucas - médico 

 Figura 2: igreja 

 Figura 3: cruz vazia + Luz (representando o Espírito Santo) 

 Figura 4: Apóstolo Pedro e Paulo 
 
 
EXPOSIÇÃO DA AULA 
 
Quem aqui gosta de vir a igreja? O que você sente quando está aqui? 
Agora me digam, alguém sabe como surgiu a primeira igreja? 
Na nossa aula EPK de hoje falaremos sobre um livro que conta exatamente como tudo aconteceu. 
Mas primeiro vamos relembrar algo importante... 
Na nossa última aula aprendemos sobre 4 livros que contavam sobre a vida Jesus, vocês lembram 
os nomes desses livros? Eram Mateus, Marcos, Lucas e João. 
Um desses escritores decidiu escrever o que aconteceu depois que Jesus ressucitou. Esse escritor 
foi Lucas, aquele que era médico, lembram? 
 
Antes de Jesus ir morar no céu, Ele fez uma importante promessa aos seus discípulos: Ele disse 
que Deus enviaria um amigo muito especial que ficaria para sempre com eles. Esse amigo era o 
Espírito Santo. Ninguém poderia ver o Espírito Santo, mas as pessoas poderiam senti-lo (como o 
vento). O Espírito Santo representa a presença de Deus, Ele faz as pessoas sentirem alegria, 
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amor, fé, quem tem o Espírito Santo vive em comunhão com Deus, e experimenta do poder de 
Deus. 
 
O Espirito Santo chegou em um dia em que uma multidão estava reunida para celebrar a festa do 
Pentecostes. Então um vento muito forte entrou no lugar onde eles estavam e as pessoas se 
encheram da presença de Deus. Depois daquele dia os apóstolos receberam uma autoridade 
diferente para pregar o evangelho e muitos milagres aconteceram através da vida deles. 
 
No mesmo dia em que o Espírito Santo chegou, o apóstolo Pedro fez uma pregação e mais de 3 
mil pessoas aceitaram a Jesus! Algo muito especial de Deus começou a acontecer no meio do 
povo. 
As pessoas desejavam aprender mais sobre Jesus, a seguir os seus ensinamentos e ter uma vida 
com Deus. Então eles começaram a se reunir com frequencia e aí surgiu a primeira igreja. 
As pessoas que participavam da igreja tinham muito amor umas pelas outras, eles se ajudavam 
muito, tanto que ninguém era pobre ou necessitado. Quem tinha mais dinheiro ajudava quem não 
tinha, quem estava sendo perseguido pelas pessoas que não gostavam de Jesus tinham o apoio 
da igreja, e assim eles formavam uma grande familia: a família de Jesus. Por isso até hoje nas 
igrejas as pessoas se chamam de irmãos. 
 
O livro de Atos conta também sobre 2 apóstolos que foram grandes exemplos de servos de Deus: 
o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. 
O apóstolo Pedro foi o fundador da primeira igreja. Ele tinha muita coragem e disposição para 
servir a Deus. Muitas pessoas queriam matar ele e acabar com a igreja. Mas Pedro se manteve fiel 
ao seu propósito. A presença do Espírito Santo na vida de Pedro era tão grande que ele foi usado 
para realizar muitos milagres. Para vocês terem uma idéia, por onde ele passava sua sombra 
curava. Pedro foi um exemplo para nós de como Deus pode usar aquele não tem limites para servi-
lo. 
 
Outro personagem muito importante do livro Atos foi o apóstolo Paulo.  
Paulo odiava os cristãos ao ponto de querer matá-los. Mas um dia ele teve uma experiência tão 
forte com a presença de Deus que começou a servir a Jesus e a pregar o evangelho para todas as 
pessoas. 
O apóstolo Paulo viajou por muitos lugares para falar do amor de Cristo, levanto a mensagem que 
a salvação é para todos que crêem em Jesus, e não apenas para os judeus. Ele foi o responsável 
pela fundação de muitas igrejas em diversos países. Para instruir essas igrejas ele escreveu muitas 
cartas com ensinamentos valiosos sobre como servir a Cristo (aprenderemos sobre essas cartas 
nas próximas aulas da EPK). 
 
Muitas histórias de curas, salvação, perseguição e experiências com Deus são relatadas no livro de 
Atos. Esse livro nos ensina muito sobre como é importante termos o Espírito Santo, vivermos em 
comunhão com nossos irmãos na igreja e como Deus pode usar de forma poderoda aqueles que 
se dispoem a seguir o seu chamado.  
 
 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 
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Quem foi enviado para a terra depois que Jesus ressucitou? 
Como era a igreja primitiva? 
Quem fundou a primeira igreja? 
Quem foi o apóstolo que odiava os cristãos mas depois que teve uma experiência muito forte 
começou a falar do amor de Cristo?  
 

 
VERSÍCULO 
 
“mas receberis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em 
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.” Atos 1:8 
 
 
ATIVIDADE EM SALA 
 
Professor, em cada aula desse módulo, as crianças deverão escrever ou desenhar em uma folha 
sobre o que fala cada livro da Bíblia. 
Utlize 1 folha por livro. 
Monte uma pasta por aluno, vá acumulando esse material e no final da campanha, entregue a 
pasta para as crianças. 
 
ATIVIDADE PARA FAZER EM CASA 
 
Leia Atos 2: 42 a 47 e faça um desenho de como era a igreja primitiva. 


