
 

 
 

AULA 3- Dons do Espírito - Contribuição e Exortação. 

 

Nesta aula vamos levar nossos pequenos à compreensão de mais dois dons do Espírito Santo. 

De maneira descontraída e divertida elas estão aprendendo algo profundo. 

 

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 Espírito que temos que inserir no dia a dia das crianças, o simples hábito 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. 

LEIA E MEDITE: 

 
Hebreus 10:19 – 25 / Atos :9:36 / Hebreus 3:13 
 
OBJETIVOS: 

 
Levar a criança entender que temos os dons são presentes de Deus. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos  

● Usar a caixa de presente da aula passa 

 
 
 
 

● faça as roupas de e.v.a e conforme o andamento da história, retire da caixa e coloque no 
boneco abaixo: 



 

 
 

●  
 

 
MINISTRANDO: 

 
Olá galerinha!  
Quero mostrar para vocês o que eu trouxe aqui! 
Eu fiz esta roupinha para a essa boneca, gostaram? Nosssa eu também gostei e gostei muito 
mais de fazer, nooosssaaa como eu amo fazer e ajudar meus colegas, só de ver a felicidade 
deles, eu fico muito mais feliz, eu até me lembrei de uma história que tem na bíblia, tinha uma 
mulher, o nome de era Dorcas, ela adoraaava fazer roupas para as pessoas, ela fazia as 
melhores e mais bonitas roupas e presenteava as pessoas que não conseguiam comprar roupas 
novas, legal né? todo gostavam dela, porque ela era uma boa e ajudava. Ela tinha um presente 
de Deus, sabiam? ela tinha um dom que esta nessa caixa… o dom da Contribuição, que é dar e 
ajudar as pessoas sem receber nadinha em troca só pela alegria de ver a pessoa feliz e com um 
sorrisão. 
Quando Dorcas morreu, todos ficaram muito tristes eles choravam muito, muito mesmo e beeeem 
alto, nosssa, imagino que fizeram muito barulho chorando tão alto e então chamaram Pedro que 
andava com Jesus e curava os enfermos ele estava pertinho dali, pediram que ele orasse por 
todos que estavam triste com a morte daquela mulher tão bondosa. 
Mas antessss, Pedro Ensinou (Exortou) a todos que quando estamos tristes não é chorando que 
devemos ficar, devemos orar e pedir ajuda para Deus, Ele sempre vai nos ajudar. 
Pedro pediu para pararem de chorar e ficarem quietinhos, para se concentrar e falar com Deus 
E Deus ouviu a oração de Pedro, então Pedro Disse: 
Dorcas, se levante desta cama! E ela se levantou! uaaal, foi um milagre, Dorcas estava viva de 
nooovo! 
Então Pedro a levou até seus amigos e todos ficaram felizes. Deus entrega esses presentes pra 
gente sem merecermos…. E ele fica muito feliz toda vez que usamos com alegria esses 
presentes que Ele nos entregou!! 
 
 
ORAÇÃO: 

 
Querido Deus! Obrigada por nos ensinar a contribuir e nos mostrar o caminho da oração, eu 
quero sempre ter esses dons que o Senhor nos entregou como presentes.Em nome de Jesus, 
Amém! 
 
 
VERSÍCULO: 



 

 
 

Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e contibuir. (Adaptado Atos 9:36.b) 

 
ATIVIDADE  

 
Vamos dançar:   ---     Música: 3 Palavrinhas - Dê Um Sorriso - VOLUME 5 
 
Vamos montar os bonecos ( leve o e.v.a já recortado) 

 
 
Leve a um desenho de camiseta emu ma cartolina e retalhos de papel para colarem em grupo. 

 
 
LEMBRANCINHA: 

Um cartãozinho com roupinhas de EVA e o versiculo. 
 

  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/9/36+

