
 

 
AULA 4 - Dons do Espírito - Misericórdia e Liderança 

Nossa campanha está chegando ao fim. Tivemos até aqui três aulas cheias de conteúdos 

profundos da palavra de Deus, e essa não será diferente. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Pode ser que as crianças não se lembram com facilidade de tudo que aprenderam durante esta 

campanha, mas o importante é elas levarem em seus corações que o Senhor nos presenteia com 

dons que servem para contribuir com a obra de Deus. 

Esperemos que esta campanha tenha edificado a vida de cada um vocês professores. 

Esperamos que tenham identificado em vocês mesmos estes dons especiais e que fique gravado 

em seu coração que somos todos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo e que cada dom é 

essencial para o bem e para o crescimento da obra de Deus. 

 

Equipe Pedagógica. 

LEIA E MEDITE: 

 
Romanos 12:3-8; Efésios 4:11 - 13 
 
OBJETIVOS: 

 
Levar a criança entender que Deus nos deu dons e devemos usa-los. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos  

● Usar a caixa de presente da aula passa 

 
 
 
 



 

 

●  
 

 
MINISTRANDO: 

 
Olá galerinha!  
Olhem só o que eu achei dentro da minha caixa de presente? legal né?  
Na bíblia tivemos uma história que usaram uma mala dessas, para cuidar de machucados. 
Um homem estava fazendo uma viagem, quando apareceram ladrões que roubaram tudo o que ele 
tinha, eles eram muito mal, muito mesmo e bateram muito no homem, machucaram ele todinho e 
deixaram ele de qualquer jeito pelo meio do caminho. 
Passaram duas pessoas e nenhuma delas ajudaram o homem, tadinhooooo, ele estava muito 
machucado e nenhum deles ajudaram!! Enfim, apareceu outra pessoa, o homem machucado tinha 
mais uma chance de ser ajudado, já seria a terceira pessoa que passaria por ele, mas será que 
essa vai parar para ajudá-lo ? huummmm… enfim um bom moço que era de samaria estava 
passando por ali e viu o homem no chão todo ferido, cheio de machucados e sem ninguém para 
ajudar só ele parou para ajudar o homem, levou ele ferido para um lugar pertinho dali para tratar 
dos machucados dele, cuidou direitinho… uaaall, que moço bonzinho né? e ele também estava 
usando o presente que Deus deu para ele, a misericórdia que é quando ajudamos as pessoas que 
precisam de ajuda.  
Opaaa, mas tem mais alguma coisa nessa caixa (retire os ingredientes para fazer a massinha ) 
olheem sóo, acho que teremos trabalho por aqui heim, eu vou ensinar com o dom que Deus me 
deu, o dom da Liderança que é ensinar por onde começar e o que devemos fazer, é assim que um 
líder faz, ajuda ensinando o que fazer e como fazer, nós temos temos muitos presentes de Deus 
né? ser misericordioso e ajudar quem precisa como o bom samaritano que ajudou o homem todo 
machucado que ninguem queria ajudar ou ser um bom líder e ensinar como e por onde começar, 
são presentes lindo que Deus entrega pra gente e que Ele fica muuuuuiiito feliz quando usamos 
esses dons. Vamos começar? 
(conduza a atividade) 
 
 
ORAÇÃO: 

 
Querido Deus! Obrigada por nos entregar tantos presentes que são os dons, eu quero sempre te 
servir com meus dons.Em nome de Jesus, Amém! 
 
VERSÍCULO: 



 

 
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a 
mesma função, assim também nós, mesmo sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e 
membros uns dos outros. Romanos 12:4 -5 
 
ATIVIDADE  

Vamos dançar:  
Música: 3 Palavrinhas - Estátua de sal - VOLUME 4 

● Faça massinha comestível, para não ter problemas caso coloquem na boca. Ingredientes: 

– 2 xícaras (chá) de amido de milho (Maisena) 

– 1 xícara (chá) de sal 

– 1 xícara (chá) de água 

– corante comestível 

 
 
 
LEMBRANCINHA: 

 

 
 
Bonequinhos de papel (de preferência colorido). Escrever um dom do Espírito em cada 
bonequinho. 
 
 


