Outubro – Crianças que oram
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

AULA 2- Quando oro recebo o Espírito Santo
Busque a orientação do Espírito Santo no preparo de suas ministrações e procure a ajuda dEle
ao conduzir a aula. O Espírito Santo nos faz falar de Jesus, convence o pecador, transforma, guia
e nos capacita.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Receber o Espírito Santo é o maior e mais precioso presente que recebemos ao se relacionar
com Deus. “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas ... até os confins da terra" (At 1:8).
O Espírito Santo tem poder para transformar vidas e nos capacitar para pregar o evangelho, o
próprio Jesus disse aos discípulos que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas para eles
(Jó14:26).
LEIA E MEDITE:
Atos 2
OBJETIVOS:
 Levar a criança a entender que quando oramos, recebemos o Espírito Santo que nos ajuda
em tudo.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Para esta aula sugerimos
 Que tal confeccionar caixas, vamos mostrar que o Espírito Santo é um presente que
temos, Pode usar a caixa com os fantoches fechada.
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 Que tal enfeitar o ambiente para receber este presente tão precioso, abaixo algumas
sugestões:

MINISTRANDO:
Huumm, viram como a sala está linda?!
Na bíblia tem uma história muito legal, era um dia parecido com este, estava tudo arrumadinho,
os amigos de Jesus estavam todos juntos conversando, orando e bem felizes, mas durante a
oração deles, aconteceu alguma coisa.... porque teve um barulhão!!! E cada um começou a falar
em uma língua diferente, e eles ficaram multo mais felizes, mas uéé? Como ficaram felizes se
cada um estava falando diferente do outro? E tinha multa gente, mas muitas mesmo, umas 3 mil
ou mais que estavam do lado de fora só olhando e pensando...: será que eles estão malucos?
Será que estão bem? Porque eles estão conversando tão estranhos assim?
Aah aí eles lembraram que Jesus tinha prometido que o Espírito Santo viria para aqueles que
creem que Ele é o nosso Salvador!! E continuaram a orar... se alegrar e louvaram a Deus. E
Pedro foi lá fora contar as maravilhas que o Senhor Jesus já tinha feito!! E adivinhem só?? todas
as pessoas que estavam olhando e achando que eles eram malucos, aceitaram a Jesus no seu
coração, e sabem que ajudou Pedro? Foi o Espírito Santo! Ele é um amigão né? Nos ajuda
sempre que oramos pedindo, ele nos ajuda a ter fé, ser corajoso e nos ajuda a falar de Jesus
para nossos amigos.
ORAÇÃO:
Espírito santo, que eu possa te sentir, e receber os teus dons, em nome de Jesus, amém!

VERSÍCULO:
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8
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ATIVIDADE
Música: é bom, é muito bom – 3 Palavrinhas vol. 2
 Vamos pintar o fogo do Espírito Santo

Faça uma testeira.

LEMBRANCINHA:
 Tapete de oração.


