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AULA 4: Os 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 lembrem 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 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Vamos continuar usando a caixa de presente para colocar todos os elementos da aula dentro 
dela. 
 
Cartaz escrito MISERICORDIA e Cartaz escrito LIDERANÇA 
 

 
 

Use copos descartáveis ou garrafinhas de água para desenhar os personagens da história O bom 
samaritano. 
 
Hoje a aula será mais curta, pois é dia de festa!  
 
Prepare uma linda festa para encerrar essa campanha e comemorar com os aniversariantes do 
mês de Julho. 
Lembrem-se que o ambiente conta MUITO! Então não pode faltar uma decoração bem alegre, 
bolo, e um lanchinho especial. 
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Muita música, danças e brinacadeiras também não podem faltar!  Podemos fazer uma festa 
caipira, Arraial Gospel Kids! 
 

MINISTRANDO: 

 

Hoje é o último dia da nossa campanha dos Dons do Espírito. Aprendemos muitas coisas durante 
este mês, e esta caixa veio cheia de presentes muito especiais para nós. Vamos relembrar os 
dons que aprendemos? 
PROFECIA, SERVIÇO, ENSINO, CONTRIBUIÇÃO E EXORTAÇÃO (Use os cartazes das aulas 
anteriores. Eles podem ser expostos na parede para ajudar as crianças lembrarem) 
Agora temos aqui os dois últimos dons, que são tão especiais quanto os outros. Preparados? 
 
Abra a caixa e faça suspense.  
Antes de contar para vocês quais são os dons, vou contar uma história... 
 
Vá tirando os personagens da caixa e contando a história... 
Lá na Bíblia, no livro de Lucas: 10-25  Jesus conta a história de uma pessoa com um lindo DOM. 
Tudo começou assim... 
 
Um certo homem estava fazendo uma viagem. Ele estava sozinho, indo para cidade de Jericó. De 
repente apareceram alguns ladrões. Os ladrões roubaram tudo que ele tinha e como se não 
bastasse isso, ainda o machucaram muito. Os ladrões foram embora e deixaram o pobre homem 
ali caido e todo machucado, ele estava tão ferido que não tinha forças para se levantar. Depois de 
algum tempo, passou por aquele caminho um sacerdote. Quem sabe o que é um sacerdote? É 
um homem de Deus certo? 
Pois então... O sacerdote viu aquele homem ali caido e todo machucado, vocês estão imaginando 
que ele ajudou o homem né? Mas infelizmente não foi assim que aconteceu, como se tratava de 
um estranho o sacerdote foi embora sem prestar nenhuma ajuda. 
Logo depois passou por ali um levita. Os levitas naquela época além de adorarem a Deus, 
também cuidavam das coisas na casa do Senhor. O levitou  viu o homem naquela situação, mas 
também não quis ajuadar. Mas que absurdo não?!  
Será que ninguém vai ajudar esse homem? Vocês ajudariam? 
 
Depois do levita, passou por ali, outro homem. Ele era um Samaritano, chamamos ele assim 
porque ele nasceu numa cidade chamada Samaria. Este samarito, quando viu aquele homem 
todo ferido teve  MISERICORDIA (diga tirando o cartaz de dentro da caixa) da vida daquele 
homem, e resolveu ajudá-lo. O Samaritano o levou para um lugar seguro e cuidou das feridas 
dele. 
A misericoria é um dom do Espírito, ter misericordia significa se importar com as pessoas, se 
colocando no lugar delas, independente de quem sejam. É realmente muito lindo quem tem esse 
dom. 
 
Vejam o que está escrito no livro de Mateus 5:7, vamos ler juntos? (leia com as crinças) 
Vocês podem pintar esse versículo com lápis de cor para depois mostrar para sua família. 
 
E agora vamos ver o último Dom do Espírito. Tire o cartaz escrito LIDERANÇA. 
Ser líder ao contrario doque muitos pensam, não significa mandar nos outros. O líder é aquele 
que planeja as coisas para que elas fiquem mais facieis de fazer. O líder tem o dever de ajudar. 
Na bíblia existe vários líderes que foram muito importantes e o Apostolo Paulo era um deles, ela 
era um líder que cuidava de muitas igrejas assim como Apostólo Estevão. 
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Na nossa igreja também temos pessoas com este dom, elas são importantes para que tudo na 
igreja aconteça da melhor forma.  
Um exemplo de líder que vocês devem conhecer é o líder do Kids. Um líder tem muitas funções, 
o do Kids por exemplo, prepara as escalas de quem vai ministrar cada aula, organiza os festas, 
está sempre buscando conquistar o melhor para para as crianças. 
 
Muito bem galera! Aqui acaba nossa campanha, espero que tenham aproveitado bastante. 
Mostrem para família de vocês tudo que aprenderam, leiam com eles os versículos que vocês 
pintaram. E orem sempre para que o Senhor mostre a vocês qual seu dom e te ensine a usá-lo 
sempre para agradar a Deus. 
 

ORAÇÃO: 

 Querido e amado Deus, muito obrigada pelas férias que tivemos e tudo aquilo que aprendemos. 
Nos ajude a usar nossos dons da maneira certa, pois queremos te agradar sempre. Te amamos 
Senhor! 
E colocamos nossas vidas em suas mãos. 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 

LEMBRANCINHA 

  

Bonéquinhos de papel (de preferencia colorido). Escreve um dom do Espírito em cada bonequinho. 

 

  Brigadeiro na colher. 


