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 AULA – 2 Ser cheio do Espirito Santo. 

Nessa aula aprenderemos como buscar a comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. 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. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Professor, você recebeu o dom de mestre, para instruir e formar um exército poderoso. Se aperfeiçoe 

nesse dom. Busque, ore, desenvolva o dom que você recebeu e frutifique muito, em nome de Jesus! 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

LEIA E MEDITE: 

João 1:16, 15:26, Atos 4:31, 7:51, Romanos 12:2, Efesios 4:30 

 

OBJETIVOS: 

Que as crianças entendam que para todos os cristãos o Senhor entrega um ou mais dons.  

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 Criança que tem complexo de baixo  imagem se sentindo que não é capaz, desvalorizada, todos 

temos valor e Deus confia em nós tanto que nos dá dons que não imaginamos.  

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Para essa aula, monte um caminho com 10 pegadas (que representarão os 10 passos para ser cheio do 

Espírito) e ao final delas, coloque um cartaz escrito “SER CHEIO DO ESPÍRITO SANTO”.  

A ideia é que as crianças  caminhem pela sala, parando em cada uma das pegadas. Então, se possível, 

imprima as 10 pegadas grandes e espalhe pela sala. Assim a dinâmica ficará mais visível e divertida. 

Leve também impresso as pegadas pequenas com o nome do passo e vá entregando para as crianças a 

medida que elas ouvirem a explicação. Ao final de cada explicação as crianças vão para próxima pegada 

 

 

A cada semana dessa campanha as crianças receberão desafios para serem cumpridos. A cada desafio 

cumprido a criança receberá 1 folhinha. Os desafios especiais valem 1 fruta. 

 

Ao final do primeiro módulo a criança que tiver mais folhinhas e frutos receberá um prêmio (sugestão 1 

Bíblia) 

 

Tabela de pontos: 

1 folhinha : 1 ponto 

1 fruta : 2 pontos 
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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) 

Os demais desafios e pontos elegíveis serão mencionados nas aulas. 

 

MINISTRANDO: 

hoje aprenderemos que nós somos o templo do Espírito Santo, e que precisamos todos os dias encher o 

templo, ou seja, as nossas vidas, com a presença de Deus. 

Quem aqui acha que é importante ter a presença de Deus na sua vida? 

Eu acho muito importante! A presença de Deus é tão maravilhosa, nos abençoa,  nos ajuda, nos faz feliz, 

nos faz tão bem.... 

Agora vocês sabem como podemos ser cheios dessa presença? Como podemos ser cheios do Espírito de 

Deus? 

Hoje nós vamos fazer uma brincadeira onde aprenderemos os 10 passos para ser cheios do Espírito de 

Deus. Então vamos lá! 

1. Passo: Ouvir a Palavra de Deus. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, e Ele se 
revela através da  palavra. 

2. Passo: Ser obediente a Palavra de Deus. Temos que praticar a palavra de Deus. Sem isso, não 
tem como o Espírito Santo habitar em nós. 

3. Passo: Entregar-se totalmente ao Senhor. Muitos questionam a palavra de Deus porque acham 
que entendem muito, estudaram muito, então questionam tudo. Precisamos ser livres de toda dúvida e nos 
entregar 100% ao Senhor   

4. Passo: Ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, então precisamos em primeiro lugar acreditar 
em Deus e na sua palavra.  

5. Passo: Não entristecer o Espírito Santo.  Quando xingamos, reclamamos, falamos mal de Deus, 
entristecemos muito o Espírito Santo. Precisamos  aprender a ser brandos, misericordiosos, perdoadores 
e bondosos. 

6. Passo: Não recusar o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre fala com a gente, nos mostrando 
o caminho certo e aquilo que estamos fazendo de errado. Quando simplesmente ignoramos sua voz 
dentro de nós, nos esvaziamos Dele. 

7. Passo: Não mentir para o Espírito Santo. Seja sempre sincero com Deus. Ele te conhece, sabe 
tudo o que passa na sua mente e no seu coração. Então não tente enganar ao Senhor, mas fale a 
verdade. Lembra que Ele é o seu amigo. 

8. Passo: Não extinguir o Espírito Santo. Quando servimos ao pecado, apagamos o Espírito Santo 
da nossa vida 

9. Passo: Louvar, orar, render graças. Independentemente da situação, somos adoradores. O 
louvor, a oração nos aproxima de Deus e nos enche da presença  Dele. 

10. Passo: Ser submisso.  Quando nos submetemos a vontade de Deus, cumprimos a sua vontade e 
isso agrada ao Senhor. 
Quando seguimos esses passos, somos cheios do Espírito Santo de Deus. 
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 Aí você pode me dizer: ah, mas e se eu falhar, errar, desobedecer? Nós sabemos que somos humanos, e 

erramos muitas vezes. Mas se você se arrepender do seu erro, e buscar o perdão do Senhor, Deus é 

misericordioso para te perdoar, te abençoar, e te chamar de filho. 

Como é bom servir a esse Deus de amor. Como é bom ser cheio Dele todos os dias! 

 

ORAÇÃO: 

 
Senhor eu quero ser cheio do teu poder e autoridade para vencer todo mal, obrigado por essa 
oportunidade de prender mais da tua palavra. 
 

VERSÍCULO: 

“... enchei-vos do Espírito”. Efésios 5:18 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

Como posso ser cheio do Espírito Santo? 

O que deixa o Espírito Santo triste? 

E se um dia eu errar, como faço para o Espírito Santo não desistir de mim? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Hoje vamos entregar uma oferta de gratidão ao Senhor por nossa casa, por mais um dia na casa 
do Senhor, por ter saúde, por ter aprender a palavra de Deus no kids.  
 

ATIVIDADE: 

  
Decora o versículo abaixo! 

 

   

LEMBRANCINHA 

 

 


