Novembro – EBk
Escola Bíblica Do Kids
AULA 1– Os dons do Espirito.
INTRODUÇÃO
Nessa aula falaremos sobre os dons do Espírito Santo de Deus.
Não existe dom melhor ou pior, mais ou menos poderoso. E uma pessoa não pode ser considerada mais
ou menos espiritual pelo dom que tem. Mas o Senhor entrega dons aos seus filhos para que eles realizem
a sua obra, e cumpram com o propósito de Deus aqui na terra. Os dons são os talentos que o Senhor nos
entrega. E cada um deverá prestar contas pelos talentos que recebeu.

Use a criatividade e tenham uma campanha maravilhosa!!!
Deus abençoe!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Para todos os cristãos o Senhor entrega um ou mais dons. Precisamos buscar e exercer os dons que ele
nos entregou.
Professor, você recebeu o dom de mestre, para instruir e formar um exército poderoso. Se aperfeiçoe
nesse dom. Busque, ore, desenvolva o dom que você recebeu e frutifique muito, em nome de Jesus!
Será um tempo muito precioso do Senhor no nosso kids. Então se prepare! Estude as aulas com
antecedência, medite nas bases bíblicas, ore, se consagre, e faça desse tempo algo especial para cada
criança.
Vamos formar crianças, futura geração da Igreja Apostólica, amigas de Deus e conhecedoras da Sua
palavra.
Que o Senhor te honre em tudo!

RENASCER KIDS!
Com amor, Equipe Pedagógica!
LEIA E MEDITE:
1Coríntios 12:4-31, 7:7, 2Timoteo 1:6; Romanos 12:6-8
OBJETIVOS:
Buscar e exercer os dons que ele nos entregou.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:

Envolvidas com atividades que não as edificam, que muitas vezes trazem malignidade para suas
vidas.
Por isso vamos mostra-las as armas espirituais para vencer os desafios do dia – dia.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Para essa aula leve 6 estrelas grandes. Cada estrela representará um tipo de dom (escreva na estrela os
nomes destacados na “exposição da aula”.
Coloque a turma sentada em círculo e compartilhe esse conteúdo com uma gostosa roda de conversa.
Para a sala de 3-6, leve figuras ou bonecos para ajudar na explicação da história
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Tabela de pontos:
1 folhinha : 1 ponto
1 fruta : 2 pontos
Desafios:
Levar Bíblia : 1 folha
Levar caderninho para anotação : 1 folha
Decorar o versículo da semana: 1 folha
Levar um amigo que não frequenta o Kids: 1 folha
Levar atividade para casa completa : 1 folha
Criança mais comportada do culto: 1 folha
Desafios que serão feitos durante a campanha:
Arrecadação de alimentos : 1 fruta (independente do número de alimentos doados. Vale apenas 1
vez)
Arrecadação de agasalhos : 1 fruta (independente do número de roupas doadas. Vale apenas 1
vez)
Os demais desafios e pontos elegíveis serão mencionados nas aulas.
MINISTRANDO:
Hoje falaremos sobre algo muito especial que o Espírito Santo entrega para aqueles que são cheios da
sua presença: OS DONS!
Você sabe o que é um dom do Espírito? Quem poderia me dar um exemplo? (Deixe as crianças falarem)
Vocês sabiam que existem 6 tipos de dons? Vamos falar sobre cada um deles (professor, passe por cada
um dos dons, com o auxílio das estrelas, explique cada um deles.
Dons de revelação. Deus manifesta esse tipo de dom de algumas maneiras diferentes:

Quando Deus revela algo científico ainda desconhecido

Quando a pessoa recebe o conhecimento tem sabedoria para aplicá-la (ex rei Salomão)

Discernimento entre o bem e o mal
Dons de poder




Dons de curar
Operação de milagres e maravilhas, quando Deus usa a pessoa para realizar coisas impossíveis
Dom da fé

Dons de inspiração





Falar em línguas espirituais
Capacidade de interpretar a linguagem espiritual
Profecia
Exortar
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Ter misericórdia

Dons ministeriais






Apóstolos
Profetas
Evangelistas
Pastores
Mestres

Dons administrativos




Ministério
Governo
Presidir

Dons de provisão



Socorro (dom de auxiliar o necessitado)
Repartir

Nossa, quantos dons o Senhor nos entregou! E para cada um de nós Deus pode manifestar um dom
especial. Você poderia se imaginar tendo, por exemplo, o dom da cura? Você oraria por alguém e essa
pessoa seria curada! Ou o dom de mestre? Você ensinaria a muitas pessoas o caminho do Senhor. E o
dom de governo? Você poderia realizar obras grandes, organizar muitas coisas, grandes eventos, liderar
muitas coisas. E o dom de repartir? Deus te daria tantas coisas porque você sempre dividiria com os
outros. Esses são alguns exemplos, mas todos os dons são muito especiais!
E a nossa oração deve ser para que o Senhor nos dê os melhores dons e nos faça desenvolver esses
dons e entregar muitos frutos para o Senhor.
ORAÇÃO:
Senhor meu Deus eis – me aqui que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, me capacita com os
teus dons, eu te peço em nome de jesus!
VERSÍCULO:
“Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto...” Tiago 1:17
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
De onde vem os dons?
Porque uma pessoa recebe um dom?
Qual é melhor dom que existe?
Como posso desenvolver o meu dom?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:

Senhor Jesus me ensina a ser obediente a tua palavra, que diz para trazermos nossos dízimos e
oferta, hoje eu quero entregar uma oferta de gratidão por que o Senhor confiou a mim muitos
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dons. Eu creio que a tua prosperidade na minha vida é um dom que o Senhor me deu, Em nome
de Jesus, Amém!

ATIVIDADE PARA CASA:
Oriente as crianças trazer na proxima aula um desenho ou por escrito quais dons ela irá buscar do Senhor
apartir de agora.

LEMBRANCINHA
Um flor marca pagina e em cada pétala um dom.

