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 AULA 3– Frutos do Espirito  

Nessa aula falaremos sobre aquilo que o Espírito Santo produz em nossas vidas: os frutos!  

Falaremos que uma árvore boa produz bons frutos, e que uma árvore má produz maus frutos. 

O Senhor deseja que sejamos como árvores boas, que vençamos a carne todos os dias, para que nossos 

frutos produzam vida. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Professor é importante que a criança saia dessa aula sabendo que orar não é repetir frases feitas, 

decoradas. Orar é se relacionar com intimidade, é contar o segredos  é pedir ajuda, é agradecer. A nossa 

relação com Deus precisa ser sincera, não podemos deixar nada roubar esse momento com o Senhor. 

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

Sua palavra. 

Que o Senhor te honre em tudo!   

RENASCER KIDS! 

Com amor, Equipe Pedagógica! 

LEIA E MEDITE: 

Gálatas 5:16-25, Mateus 7:20 

 

OBJETIVOS: 

Que as crianças entendam que devemos vencer  o pecado todos os dias, para que nossos frutos 
produzam vida. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

No dia a dia as crianças convivem com situações de conflitos, mentiras, visualização de 
conteúdos impróprios, que as levam a reproduzir aquilo que vivem, ouvem e assistem.    
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Leve para essa aula 2 árvores. Uma contém os frutos da carne e outra os frutos do Espírito 

Você pode levar as imagens impressas em tamanho grande ou confeccionar as árvores e colocar os frutos 

da carne e do espírito. 

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

1 folhinha : 1 ponto 

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) 

Os demais desafios e pontos elegíveis serão mencionados nas aulas. 

 

MINISTRANDO: 

Na nossa aula EPK de hoje falaremos sobre 2 árvores. 

Uma dessas árvores produz frutos muito ruins: inveja, inimizades, idolatria, ira, prostituição,  e muitas 

outras coisas ruins. Mas, quem aqui sabe me dizer porque essa árvore produz somente frutos ruins? 

Essa árvore não tem o Espírito Santo de Deus. Sabe crianças, a Bíblia nos ensina que aqueles que não 

tem o Espírito Santo, andam pela carne, pelas suas vontades, emoções e desejos. A nossa carne muitas 

vezes nos leva a fazer coisas muito erradas. Quantas vezes você já se viu fazendo algo muito errado, por 

exemplo, mentindo para se livrar de um problema, não é verdade? 

Mas nós que temos o Espírito de Deus, todas as vezes que fazemos algo errado, o Espírito Santo nos 

avisa, e nos lembra que aquilo não está certo. E ele nos ensina e nos ajuda a não pecar mais. 

Ele nos ajuda a tirar fora esse fruto ruim e voltar a produzir o bom fruto. 
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 Mas aqueles que não dão espaço para o Espírito Santo, não ouvem mais a sua voz, e simplesmente não 

se importam, acabam ficando como essa árvore. Não tem nada de bom para apresentar ao Senhor. 

Mas a palavra nos ensina que há aqueles que são como a boa árvore. Uma árvore boa apresenta frutos 

bons para o Senhor. 

Todos aqueles que tem o Espírito Santo de Deus e se permitem viver a vontade do Senhor, produzem 

muitos frutos bons, e esses frutos se multiplicam. Lá no livro de Gálatas diz que existem 9 frutos do 

Espírito: 

 O Amor 

 A Alegria 

 A Paz 

 Longanimidade 

 Benignidade 

 Bondade 

 Fidelidade 

 Mansidão 

 Domínio Próprio 
Todos os dias a nossa carne nos incentiva a fazer coisas erradas (mentir, desobedecer, brigar, ser 

rebelde). Mas temos que entender que precisamos dominar a nossa carne e a nossa vontade de agir no 

impulso, de resolver do nosso jeito, de agir de forma carnal. O Espírito de Deus está o tempo todo conosco 

e Ele deseja nos ajudar a vencer todas as dificuldades. 

Você pode todos os dias se levantar e dizer: Espírito Santo de Deus, me ajuda em mais esse dia a não 

pecar contra ti, a não ouvir a minha carne. Eu desejo produzir bons frutos para o Senhor. 

Que essa possa ser a sua oração e o seu desejo: ser uma árvore boa e ter bons frutos para o Senhor. 

 

ORAÇÃO: 

Espírito Santo de Deus, me ajuda em mais esse dia a não pecar contra ti, a não ouvir a minha carne. Eu 

desejo produzir bons frutos para o Senhor. Em nome de Jesus.  Amém! 

 

VERSÍCULO: 
Gálatas 7:22 “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 

domínio próprio.” 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 O que faz uma árvore produzir maus frutos? 

 Quais frutos são considerados ruins? 

 Como posso me tornar uma árvore boa? 

 Quais são os frutos do Espírito? 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 Hoje vamos entregar os frutos do nosso trabalho como agradecimento pela nossa vida, nosso trabalho, 

nossa família, oferta de gratidão. 

 

ATIVIDADE PARA CASA: 

 Faça um jogo da memoria com as cartas dos frutos do Espirito. 
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LEMBRANCINHA 

                                                                                                     Tapete de Oração! 

         

 

 

 

 


