
Tema Inspiração
Versículo-

-chave
Ideia-guia Ferramenta

Desafio da 
semana

Princípio
Palavra-
-chave

1
Você conhece o 
Espírito Santo? Vídeo Gênesis 1.2.

O Pai, o Filho e o 
Espírito Santo vivem 
em perfeita aliança.

Figura para 
Linha do 
Tempo.

O aluno vai perguntar aos pais 
se conhecem quem é o Espírito 

Santo.
Aliança Espírito Santo

2

O Espírito 
Santo me 
capacita!

Vídeo Êxodo 31.2-5

Deus me chamou 
para produzir, e o 
Espírito Santo me 
capacita para esse 

chamado.

Figura para 
Linha do 
Tempo.

O aluno deverá responder a esta 
pergunta: O que sou capaz de 

produzir?
Caráter

Capacitar 
Produzir

3

O Espírito 
Santo no 
deserto

História de 
Moisés

Números 
11.14

O Espírito Santo está 
comigo em todas as 

situações!

Figura para 
Linha do 
Tempo.

O aluno deverá escolher uma 
pessoa para perguntar o que ela 

faz quando está no deserto.
Sabedoria Deserto

4

O Espírito 
Santo no livro 

de Juízes
Vídeo Juízes 3.10 

O Espírito Santo usa 
pessoas como eu!

Figura para 
Linha do 
Tempo.

O aluno deverá pesquisar no 
livro de Juízes outra passagem 

que eles entendam que o 
Espírito Santo atuou na vida de 
outra pessoa, além de Otoniel 
(Números 12.3 – mansidão de 

Moisés, por exemplo).

Soberania Juízes

5

O Espírito 
Santo fala 

por meio dos 
profetas.

Vídeo 1Reis 18.12
O Espírito Santo 
fala por meio dos 

profetas.

Figura para 
Linha do 
Tempo.

Os alunos devem ler as 
passagens em casa e descobrir 
quem foram os outros profetas 
que o Espírito Santo usou no 
Antigo Testamento de acordo 

com as referências bíblicas.

Semeadura e 
colheita Profeta

6

O Espírito 
Santo nos 

evangelhos 
Sinóticos.

História 
Bíblica

Lucas 4.1-2
O Espírito Santo está 

em toda parte!

Figura para 
Linha do 
Tempo.

O aluno deverá procurar 
passagens nos evangelhos 

sinóticos que falam do Espírito 
Santo.

Governo Evangelho

7

O Espírito 
Santo no 

evangelho de 
João.

Música João 16.8
O Espírito Santo 

nos mostra quando 
pecamos.

Figura para 
Linha do 
Tempo.

O aluno deverá observar se 
quando ele faz alguma coisa 

errada ele percebe que fez ou se 
ele precisa que os pais ou outra 

autoridade o repreenda e aponte 
o que ele fez de errado.

Mordomia Convencer



8

O Espírito 
Santo e o livro 

de Atos dos 
Apóstolos

Observação 
de gravura

Mateus 3.11
Eu enviarei a vocês 

um Auxiliador.

Figura para 
Linha do 
Tempo.

Os alunos deverão perguntas 
aos pais se eles conhecem de que 
história bíblica se trata a gravura 

na lição deles.

Soberania Pentecostes

9
O Espírito 
Santo e o 

Apóstolo Paulo

Marcar na 
Bíblia todas 
as vezes que 

aparecer 
no texto de 
Romanos 

8, a palavra 
Espirito.

Romanos 8.5

Quem vive de acordo 
com o Espírito tem a 
mente voltada para o 
que o Espírito deseja.

Figura para 
Linha do Tempo.

O aluno deverá escrever 3 coisas 
que a carne deseja e 3 coisas que 

o Espírito deseja.

Semeadura e 
Colheita

Carne
Espírito

10
O Espírito 

Santo e seus 
frutos

Observação 
de imagem Lucas 6.43

O Espírito Santo é 
quem faz de nós boas 

árvores.

Figura para 
Linha do Tempo.

O aluno deverá escolher uma 
fruta para comer durante a 

semana e descrever na próxima 
aula o sabor da fruta, as 

características da fruta para que 
os outros alunos adivinhem qual 

fruta ele comeu.

Soberania
Ruim 
Bom

11
O Espírito 

Santo e o amor Música Gálatas 5.22 O fruto do Espírito é o 
amor. Gravura - amor

O aluno será desafiado a 
demonstrar amor de alguma 

forma especial para alguém que 
ele escolheu.

Amor Amor

12
O Espírito 
Santo traz 

alegria e paz
Vídeo Lucas 10.21

Alegria e paz são 
presentes na vida dos 

que caminham no 
Espírito.

Gravuras – 
alegria e paz

O aluno deverá escolher uma 
música que traz alegria quando 

ele canta e compartilhar com 
seus colegas na próxima aula.

Onde há justiça 
há paz

Alegria
Paz

13
O Espírito 

Santo é paciente 
e amável

Vídeo Filipenses 4.5
Ser paciente e amável 
é obra do Espírito na 

nossa vida.

Gravuras – 
paciência e 

amabilidade

O aluno o que é mais difícil para 
ele: ser paciente ou ser amável? 

Peça que escolha uma ação 
e uma pessoa, para agir com 
amabilidade e/ou paciência.

Caráter
Paciência

Amabilidade



14
O Espírito 

Santo é bom e 
fiel

Vídeo Salmo 23.6

Só podemos ser bons 
e fiéis a Deus se o 

Espírito Santo estiver 
em nós.

Gravuras – 
bondade e 
fidelidade

O aluno deverá meditar:  Você 
sabe o que significa ser fiel 

a alguém? Podemos ser fiéis 
a pessoas e coisas? Podemos 

ser fiéis a uma crença ou 
pensamento?

Caráter
Bondade 

Fidelidade

15

O Espírito 
Santo é manso 

e nos ensina 
a ter domínio 

próprio

Brincadeira 
os alunos 

de dois em 
dois terão o 
desafio de 

olhar no olho 
do outro sem 

rir.

1Timóteo 6.11 
e 2Pedro 1.6.

Ser manso e ter 
domínio próprio 

depende do quanto 
somos cheios do 
Espírito Santo.

Gravuras – 
mansidão e 

domínio próprio

O aluno deverá observar 
durante a semana seu próprio 

comportamento e anotar se 
alguma vez perdeu o domínio 

próprio e a mansidão.

Caráter
Mansidão
Domínio 
próprio


