
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 6 de março de 2019.
Tema: ATOS DOS APÓSTOLOS

O amigo Espírito Santo
(João 14:25; Atos 1:8; 2:1-4)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: CONTANDO AS NOVIDADES
Perguntar para as crianças se elas têm um amigo, e se aprendem coisas boas com esse amigo. Após
ouvi-las, falar sobre a importância de termos um amigo e dizer que um amigo é alguém muito especial
e que sempre desejamos passar bastante tempo com ele, conversando e ouvindo-o também. E que
hoje falaremos sobre um amigo que está sempre conosco.

LOUVOR:  Amigo Espírito Santo (Paulinha e Cia) -  https://youtu.be/T69NOxwsOGw; Meu melhor
amigo (Ouvir e Crer) - https://www.youtube.com/watch?v=DiYOBwfcY3I 

RECURSOS VISUAIS:  Figura  de  pessoas  juntas,  que  demonstre  momentos  de  amizades.  Como
conversas, brincadeiras…; Figuras sobre a Vinda do Espírito Santo na internet

FALANDO A VERDADE: Crianças hoje vamos falar sobre um amigo que nos ajuda a crescermos em
Deus.  Já  aprendemos  que  para  crescermos  precisamos  ler  a  Bíblia,  não  é  verdade?  Também
aprendemos que devemos falar de Jesus para as pessoas. Vamos ler uma promessa que Jesus fez em
João 14.25-26 “Tenho vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o
Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos
tenho dito”, agora vamos ler Atos 1:8  “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre
vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da
terra”. Então, esse é o Espírito Santo, um amigo que precisamos para crescermos em Deus. Depois
que Jesus ressuscitou dos mortos e antes de voltar para o céu, ele se despediu dos discípulos e disse
para eles ficarem na cidade de Jerusalém até que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. A
cidade de Jerusalém tinha muitas pessoas de outros países,  pois  elas haviam ido para a festa do
Pentecostes, uma grande festa de ações de graças que os judeus fazem pela primeira colheita. E na
manhã de domingo, os discípulos e todos os seguidores de Jesus se reuniram para orar, sabe o que
aconteceu? Veio um vento forte do céu e encheu toda a casa e pequenas línguas de fogo pararam sobre
cada um deles, e eles souberam que o prometido Espírito Santo tinha vindo viver com eles. Todos
ficaram tão felizes e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia. As pessoas
que estavam na cidade foram ver o que estava acontecendo, quando chegaram lá ouviram falar das
grandezas  de  Deus  em  suas  próprias  línguas.  Elas  ficaram  maravilhadas!  Pedro  com  muita  fé  e
coragem falou para aquela multidão que o que estava acontecendo era o cumprimento da promessa
que Jesus tinha feito, e ele contou das maravilhas a respeito de Jesus. Enquanto Pedro falava sabe o
que aconteceu? O Espírito Santo foi trabalhando no coração daquelas pessoas para entender tudo o
que ouviam. E quando Pedro terminou, algo muito maravilhoso aconteceu… Quase três mil pessoas
aceitaram a Jesus como Salvador, e se juntaram aos discípulos e aos outros seguidores de Jesus. A
igreja cresceu, e isso foi uma obra do Espírito Santo.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Crianças, vimos como a igreja cresceu depois que Jesus
enviou o Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? Ele é um amigo que Jesus prometeu
enviar para ficar com a gente todos os dias. Nós não podemos vê-lo, mas ele é Deus e mora dentro de
cada um de nós que já aceitamos a Cristo como Salvador. E sabe o que Ele faz em nossa vida? Ele nos
ajuda a orar, nos consola quando estamos tristes, Ele no faz lembrar da palavra de Deus depois que
lemos  ou  ouvimos  uma  mensagem,  Ele  fala  aos  nossos  corações  sobre  as  coisas  erradas  e  nos
convence a deixar o pecado e a obedecer a Deus, Ele também nos dá coragem e fé para falarmos de
Jesus às outras pessoas, assim como Ele fez com Pedro lá em Jerusalém. Por isso Ele é nosso amigo
que  nos  ajuda  a  crescermos  em Deus,  sem  Ele  não  vamos  conseguir.  Então  crianças,  se  formos
obediente a voz do Espírito Santo, vamos crescer no conhecimento da Palavra e ganharmos outras
pessoas para Jesus. (Caso tenha algum visitante que não é crente, faça o convite – apelo).

 Dielma Sousa da Silva – Professora dos Primários AD Sede
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ATIVIDADE: Menores: colorir as figuras.  Maiores: colorir as figuras e completar as frases.

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”. 
Atos 1:8

                                                                                 

                                                                                              

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/1/8+

