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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

AGOSTO DE 2017 
 

 
CAMPANHA OS FRUTOS DO ESPÍRITO 

 
AULA 01 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Estamos iniciando uma nova campanha, vamos falar sobre os frutos do Espírito que está lá em 
Galátas 5:22 Mas o fruto do Espírito é : o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 
Vai ser um grande desafio, você está disposto a enfrentar mais uma batalha e saquear o inferno? 
Então vamos com toda disposição e alegria cumprir com aquilo que o Senhor colocou em nossas 
mãos, este chamado tão importante que é ensinar os bebês a amar a Deus. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 
O primeiro fruto do Espírito é o amor, este sentimento tão puro e lindo que o Senhor nos deu a 
honra de poder sentir, assim como podemos ler em 1 Coríntios 13, o amor é um dom supremo é a 
maior arma no mundo espiritual pois satanás não entende e nem conhece, o amor é um presente 
de Deus para nós, temos que pedir ao Senhor que a cada dia este amor seja aperfeiçoado assim 
como podemos ler em 1 João 4:17 ao 19 
Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. 
Nossa missão é transmitir esse amor para todos a nossa volta. 
 
 BASE BIBLICA 
 
1 Coríntios 13 e Joao 15 
 
 OBJETIVO 
 
Apresentar o Espirito Santo como uma pessoa 
 
VERSICULO 
 
Ame seus amiguinhos como eu te amei. João 15:12 
 
 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Nesta campanha vamos desenvolver uma árvore em Eva e ao longo das aulas vamos adicionando 
os frutos, coloquem pedaços de velcro para que o bebê possa colar e descolar quantas vezes 
quiser. 
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Nessa primeira aula desenvolva morangos em Eva escrito amor, um para cada bebê enquanto 
você vai ministrando entregue um morango para cada um, e eles vão adicionar o fruto a árvore. 
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Também vamos precisar de um fantoche que vai representar o Espírito Santo, você pode 
confeccionar, vamos deixar algumas sugestões. 
 

  Estes fantoches são feitos de Tnt e Eva  
 

  Estes são feitos com feltro 
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA 
 
Olá galerinha mais linda de Jesus, olha só o que eu trouxe hoje é uma árvore e olha como ela é tão 
linda, ela tem um tronco marrom igual ao nosso corpinho, ela tem essas folhas verdes que parece 
um cabelinho como o nosso, mais está faltando alguma coisa, o que será?  
Não tem nenhuma frutinha, nossa. 
Você sabia que Jesus deixou um amiguinho para cuidar de nós o Espírito Santo e Ele tem um 
montão de frutinhas para entregar para você e todos que quiserem? 
Esse é o Espírito Santo nosso amigo e hoje ele trouxe essa frutinha (o fantoche entrega os frutos) 
olha é um morango, esse morango representa o amor, nós temos que amar o papai a mamãe os 
amiguinhos e agora o Espírito Santo deu para você este dom o amor, ele é seu você pode usar 
sempre (profetize com toda autoridade apostólica que o Senhor te entregou que esse bebê vai ter 
amor por toda sua vida em nome de Jesus). 
 

 
 ATIVIDADE 

     
Deixe a árvore em um lugar acessível, eles irão colar e descolar os moranguinhos na árvore. 
 
 
 LEMBRANCINHA 
 
Entregue amor para todos levarem para casa, como o Espírito Santo entregou o amor para os 
bebês este dom é deles e o coração de morango está fazendo esse papel, faça furos e coloque um 
barbante como se fosse um crachá. 
Uma segunda opção é colocar morangos em palito de sorvete. 
 

 
 
 
Divirta-se e Boa Aula! 


