
 
 
 

AULA 2- Dons do Espírito - Serviço e Ensino 

 

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

De maneira descontraída e divertida elas estão aprendendo algo profundo. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Serviço; oficio de filho e sacerdote, exercício de um cargo ou função; incumbência; missão. Trata-

se do cumprimento do chamado de Deus, é u ato de entrega, abnegação e renuncia para cumprir 

a vontade de Deus. 

O serviço cristão tem como objetivo a restauração das vidas, fazemos com a intenção de servir e 

não de ser servido. 

 

Definindo Ensino: 

Aquele que tem este dom espiritual tem uma vocação, uma motivação vinda de Deus para 

ensinar a palavra, fazendo com que as pessoas conheçam e entendam de forma mais profunda. 

O mestre deseja em seu coração tornar a palavra de Deus cada vez mais conhecida,  

compreendida e aplicada. Assim se propaga a verdade da palavra, levando os servos do Senhor 

a estarem afinados com a Sua vontade. 

 

 

 Equipe Pedagógica. 

 
LEIA E MEDITE: 

 
Marcos 10:45; Atos 6:1; II Timóteo 3:16 -17 
 
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 

 
● Uma bíblia:  
●  



 
 
 

● Algumas imagens de pessoas varrendo, servindo a ceia e recolhendo oferta, para ilustrar a 
história (as imagens devem ser retiradas da caixa de presente conforme for contando a 
história). 

●  
 

MINISTRANDO: 

 
Olá galerinha!  
 
Hoje temos um presente muito especial, vamos abrir ? 

Uaal como essa pessoa esta feliz em deixar a igreja limpinha, né? ela deve gostar muito do que 

esta fazendo e Deus também deve ficar feliz não é mesmo ? Sabe porque? Arrumar e cuidar da 

igreja é um presente que Deus nos entregou, sabiam? Porque Deus escolhe todas as pessoas 

que ajudam aqui na igreja e entrega esse presente, esse dom, de servir a obra dEle com muita 

alegria. 

humm…. até me lembrei de uma história que tem aqui na bíblia, de quando a igreja cresceu 

bastante, cresceu muuuito que foi preciso chamar mais pessoas para ajudar, porque os apóstolos 

de Jesus faziam tudo e ainda ensinavam a palavra de Deus para todo mundo queria conhecer 

mais sobre Deus então, eles precisavam muiiiito de ajuda, não conseguiam mais arrumar toda a 

igreja sozinhos, aí convidaram algumas pessoas para ajudar, todos que tinham amor e ficavam 

felizes em ajudar, cada um deveria ter uma coisa para fazer: uns limpavam o chão da igreja, 

outros limpavam as cadeiras, outros ajudavam as pessoas a encontrar lugar para se sentar e 

tinha alguns também que oravam pelas pessoas. 

aaaah, agora sim os apóstolos de Jesus iriam conseguir ensinar, e sabiam que ensinar é um 

presente de Deus também? pois é, Deus nos entregou esse presente lindo que é ensinar as 

histórias da bíblia e mostrar como Ele é maravilhoso e 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: 



 
 
 

 
Deus muito obrigada por entregar esses presentes e eu quero usar esse presente para te agradar 
e espalhar o teu Amor. Em nome de Jesus, Amém! 
 
 
VERSÍCULO: 

 
I Coríntios 15:58: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e abundantes na obra 
do Senhor, sabendo que, no Senhor o vosso trabalho não é vão. 
 
ATIVIDADE  

 
Vamos dançar:  
Música: Tchutchuê Pequenos Atos  

 
Vamos brincar com as figuras da história. 

 
 
 
LEMBRANCINHA: 

 
 
Vamos adaptar a ideia deste convite, fazendo o envelopinho com papel Collor set. Dentro vamos 
substituir o chá pelos dois versículos da aula. Na pontinha que fica do lado de fora do envelope 
vamos escrever: SERVIÇO / ENSINO 


