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INTRODUÇÃO 

 

JULHO!!! Viva as férias chegaram! 

Este é sem dúvidas um mês muito especial, mês de alegria, muita brincadeira e diversão, mas também é 

uma ótima ocasião para proporcionar ás nossas crianças um momento de aprendizado e experiência com 

Deus de maneira marcante para suas vidas. 

Nosso objetivo é fazer com que elas nunca se esqueçam das férias de julho de 2019, onde elas receberão 

um dos presentes mais incríveis que um servo de Deus pode receber... Os Dons do Espírito. Com base no 

texto de Romanos 12:3-8, vamos ensiná-los sobre os dons que o Senhor nos dá e como devemos usá-los. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

O que são dons? São presentes, dádivas de Deus aos homens, talentos que ele nos concede para 

realizarmos sua obra. Trata-se de uma capacitação espiritual, que visa o aperfeiçoamento de todos os 

servos de Deus para edificação do corpo de Cristo. 

EFÉSIOS 4:12 – Aqueles que desejam buscar os dons espirituais devem ter consciência que Deus 

somente os derramará caso sua motivação esteja de acordo com os propósitos de Deus.  

Dons jamais são concedidos para aqueles que apenas desejam um destaque pessoal, mas sim para que a 

igreja cresça. 

Vamos ensinar nossas crianças que os planos de Deus para nossa vida sempre são perfeitos. Ele 

entregou para cada um de nós um dom especial, para que através deste dom possamos contribuir para o 

crescimento da obra de Deus. Sendo assim, não existe maior ou menor, melhor ou pior. Cada um com seu 

dom é extremamente importante para obra de Deus, exatamente como um corpo, onde cada membro tem 

sua função, mas todos são fundamentais. 

Para que estas aulas sejam uma experiência marcante é preciso que você se consagre, prepare o 

ambiente no Kids para este mês, faça uma decoração nova na sala onde fique perceptível que tudo está 

preparado para que seja um mês maravilhoso. 

Se aprofunde nos estudos sobre o tema, será uma experiência maravilhosa para você também. 

 

Nossas aulas: 

 

 

Aula 
Tema Da Aula 

História Bíblica 
Referência 

 

Dia 07 Profecia A cura do Rei Ezequias 
Isaias 38:1-4 

 

Dia 14 Ministério/Serviço e Ensino A instituição dos Diáconos 
Atos 6:1 – II Tm 

3:16 -17 

Dia 21 Contribuição e exortação Dorcas 
Atos 9:36 / 

Hebreus 3:13 

Dia 28 
Misericórdia e Liderança 

 
O Bom Samaritano Lucas 10:25-28 

    



 

JULHO – Dons do Espirito  
 2019 – O ANO MAIS APOSTOLICO DAS NOSSAS VIDAS “ 

 

 

 Equipe Pedagógica. 

 

Aula 1: Os Dons Espirituais - PROFECIA  

 

Nesta aula vamos ensinar as crianças em primeiro lugar o que são dons espirituais. 
É importante que elas entendam que os dons são presentes de Deus, que recebemos através da 
sua graça. Os dons não são entregues a qualquer um. Somos escolhidos, somos servos de Deus 
e recebemos esse dom por que o Senhor confia em nós. 
Em seguida ministraremos sobre o dom de PROFECIA. Este é um dom maravilhoso, muito 
importante para nós, pois trata-se de uma forma do Senhor se comunicar conosco, demonstrar 
sua vontade. 
Através de uma profecia o rei Ezequias teve a oportunidade de clamar ao Senhor e ter a graça de 
mais quinze anos de vida 
 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Romanos 12: 3- 8 
I Coríntios 14:1 
 

OBJETIVOS: 

 
 Levar a criança ao entendimento do que significa Dons Espirituais 
 A compreensão do Dom de Profecia 
 Fazer com que a criança perceba que os dons se completam com o objetivo de que 

a obra de Deus cresça e seu propósito de alcançar as vidas seja cumprido 
 Que profecia é algo muito sério, pois trata-se de ser o porta voz de Deus 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  

O tema desta campanha é complexo e bastante profundo, no entanto é importante que nossas 
crianças tenham esse conhecimento. 
Não podemos nos esquecer que é férias, e as crianças estão animadas e eufóricas, ansiosas 
pelas brincadeiras. Nosso desafio é fazer com que estas aulas sejam interessantes, que desperte 
neles a curiosidade e o desejo sobre a bíblia e tudo que é espiritual. 
As crianças são sedentas de informação, de novidades e vamos dar isso a elas. 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para ensiná-las sobre os dons vamos usar 4 tipos de luvas: 

 
 

 Luva térmica Luva de inverno 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_-NOg1ojjAhVKILkGHUVUB4MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.superepi.com.br%2Fluva-termica-grafatex-2-dedos-45-cm-ca-17244-p1171%2F&psig=AOvVaw28ZVM5-qUH56UXMWJ6TGu0&ust=1561690932626884
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr1vb_1ojjAhVQH7kGHckSBw8QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oficinadeinverno.com.br%252Facessorios-de-inverno-16%252Fluvas-de-frio%26psig%3DAOvVaw1TzvG8qBblOqz4Hj88OUrd%26ust%3D1561691130739946&psig=AOvVaw1TzvG8qBblOqz4Hj88OUrd&ust=1561691130739946
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Luvas de borracha Luva cirúrgica 
 
Para Apresentar do Dom de Profecia: 

 

 1 caixa de presente bem bonita e dentro da caixa os seguintes itens: 
 

um megafone ou a imagem de um e  um parelho de telefone 
 
Um Cartaz bem colorido escrito PROFECIA 
 
PARA ILUSTRAR A HISTÓRIA DE EZEQUIAS: 
 

 Coroa de E V A – para representar Ezequias e uma capa que você mesmo pode confeccionar 
com TNT para representar o profeta Isaiais 
 
 

MINISTRANDO:  

Em primeiro lugar precisamos ensiná-las oque são dons. Para isso vamos usar as luvas 
Iniciaremos nossa aula com as crianças sentadas e sobre uma mesa colocaremos as luvas uma 
ao lado da outra de maneira que elas consigam ver. 
 
Turminha hoje vamos falar sobre os DONS DO ESPÍRITO. 
Alguém aqui sabe o que são dons? Dons são dádivas, ou melhor, presentes que Deus nos dá. 
Vou explicar melhor... 
Quando entregamos nosso coração ao Senhor, Ele nos presenteia com capacidades muito 
especiais.  
Existem vários tipos de dons, mas nós vamos aprender sobre 7 tipos. Mas fiquem tranquilos! Não 
será tudo de uma vez, a cada aula vamos aprender sobre um dom diferente. 
Antes de falar para vocês qual é o primeiro dom, quero que vocês entendam uma coisa muito 
importante: 
Deus dá um tipo de dom diferente para cada pessoa, mas isso não significa que existem dons 
mais ou menos importante que o outro, cada dom tem a sua função. 
Parece complicado né? Mas não é! Vou mostrar para vocês. 
 
(Usaremos as luvas agora) 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj79ovc1ojjAhWcJbkGHezUDCEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.leroymerlin.com.br%2Fluvas-de-limpeza&psig=AOvVaw37aP5HcdBb-AphA1Na-1Pf&ust=1561691054650326
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK1pyh14jjAhWUJLkGHVTnA5AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.casadopaciente.com.br%2Fp%2F452%2Fluva-cirurgica-spo-esteril-75-sensitex-mucambo&psig=AOvVaw1jfBCRIqG6bC4Vz66PAKeF&ust=1561691203058683
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ideallar.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F6bf7bb71ba54c86b3bf6ce980482489a.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ideallar.com%2Fproduct%2Fcaixa-de-presente%2F&docid=QLkdfMewsDYrQM&tbnid=j4-hmsKFV9K6QM%3A&vet=10ahUKEwiGzuT614jjAhX3JLkGHdV-Ag0QMwjeASgDMAM..i&w=400&h=447&hl=pt-BR&bih=651&biw=1366&q=caixa%20de%20presente&ved=0ahUKEwiGzuT614jjAhX3JLkGHdV-Ag0QMwjeASgDMAM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.eletronicacastro.com.br%2F27042-large_default%2Fmegafone-15w-com-bateria-recarregavel.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.eletronicacastro.com.br%2Fmega-fone%2F7196-megafone-15w-com-bateria-recarregavel-0000000071963.html&docid=2zV30DCD5Pd5kM&tbnid=i2B5wl3-qrkE5M%3A&vet=10ahUKEwiL-va82IjjAhUxK7kGHfkqAUcQMwhiKAEwAQ..i&w=458&h=458&hl=pt-BR&bih=651&biw=1366&q=mega%20fone&ved=0ahUKEwiL-va82IjjAhUxK7kGHfkqAUcQMwhiKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhttp2.mlstatic.com%2Ftelefone-vermelho-antigo-vintage-retro-pronta-entrega-D_NQ_NP_146011-MLB20471022014_112015-F.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-718921911-telefone-vermelho-antigo-vintage-retro-pronta-entrega-_JM&docid=-kLFIWyaY0YxvM&tbnid=5UDHvo2uB5CpwM%3A&vet=10ahUKEwj8ipDs2IjjAhX0H7kGHYneCxsQMwjAASgHMAc..i&w=500&h=414&hl=pt-BR&bih=651&biw=1366&q=telefone&ved=0ahUKEwj8ipDs2IjjAhX0H7kGHYneCxsQMwjAASgHMAc&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.elo7.com.br%2Fproduct%2Foriginal%2F16B4457%2Fcoroa-em-eva-dourada-dourada.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.elo7.com.br%2Fcoroa-em-eva-dourada%2Fdp%2F9039DF&docid=fd0sPf5khxgpnM&tbnid=Iu6LpFzt8qEGBM%3A&vet=10ahUKEwjq6Pu_2YjjAhWHHbkGHdu6C_oQMwhBKBAwEA..i&w=1583&h=1740&hl=pt-BR&bih=651&biw=1366&q=coroa%20de%20EVA&ved=0ahUKEwjq6Pu_2YjjAhWHHbkGHdu6C_oQMwhBKBAwEA&iact=mrc&uact=8
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Temos aqui na mesa algumas luvas, certo? (Apenas mostre as luvas) 
Todas são luvas, mas cada uma delas tem sua função. 
Vejam só:  
(Mostre a luva térmica) – Quem sabe para o que serve esta luva? 
Esta luva serve para proteger a mão contra o calor. Talvez vocês já viram alguém usando uma 
luva dessa na cozinha ou em algum programa de culinária. Ela serva para pegarmos a panela 
quando está quente, ou para tirar aquele bolo delicioso do forno. A função desta luva é proteger 
nossa mão para não queimar. 
(Mostre a luva de borracha) – E esta luva aqui? Quem já viu uma luva dessa? 

Esta luva usamos para lavar louças, ou lavar o banheiro. 
A função desta luva é proteger nossas mãos dos produtos de limpeza, que algumas vezes podem 
causar alergias nas nossas mãos. 
(Mostre a luva de inverno) – Ah! Essa daqui tenho certeza que todo mundo conhece e até já 

usou né? 
Esta aqui é uma luva de inverno. Para o que ela serve mesmo? 
A função dela é proteger nossa mão contra o frio, deixando ela bem quentinha. 
(Mostre a luva de látex) – Onde vocês já viram luvas como essa luva? 

Estas luvas são usadas por médicos ou enfermeiros.  
A função delas é proteger as mãos das bactérias. 
 
Todas elas são luvas certo? Mas cada uma tem uma função diferente.  
Daria para lavar louça, com a luva térmica? Ou então usar a luva de borracha para se aquecer do 
frio? 
Não daria certo não é mesmo? 
Assim são os dons... São diferentes um do outro, cada um tem o seu, mas todos são presentes 
muito especiais que Deus nos oferece, não porque merecemos, ou porque nos comportamos, e 
sim por que Ele nos ama. 
 
Preparados para conhecer o primeiro dom? 
Ele está aqui nesta caixa. 
(Balance a caixa, faça suspense) 
Vamos ver o que tem aqui? (Abra a caixa e tire a imagem no megafone) 
Um megafone? Mas para que será isso? Vocês sabem para que serve isso? 
Ele serve para falar bem alto. (Imite um megafone) 
Oque mais será que tem aqui dentro? (Tire o telefone ou celular) 
Para que usamos o telefone galera? (Se usar o celular, alguns vão dizer que é para jogar ou ouvir 
música) 
O telefone usamos quando queremos falar com alguém. 
 
Estes dois objetos têm muito irá te ajudar a lembra sobre o dom que eu vou ensinar hoje. 
(Tire de dentro da caixa a palavra PROFECIA). 
 
Profecia é uma das maneiras que Deus tem para falar com a gente. É quando Ele nos manda 
uma mensagem através dos seus servos, pessoas que são abençoadas com o dom de profecia. 
 
A bíblia nos conta lá em Isaias 38 (peça para que os maiores que já sabem ler, abram a bíblia e 
procurem o livro de Isaias e capitulo. Peça para eles marcarem o número do capitulo com lápis de 
cor para depois lerem em casa com a família) que havia um rei chamado Ezequias, que estava 
muito doente, então Deus mandou o profeta Isaias ir até seu castelo e avisá-lo que ele iria morrer. 
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O rei Ezequias ficou muito triste e chorou bastante, então começou a orar e pediu ao Senhor que 
se lembrasse de tudo que ele já havia feito de bom.  
Deus ouviu a oração do rei, e mais uma vez enviou seu profeta, mas agora para avisá-lo que ele 
teria mais 15 anos de vida. 
(Ao contar a história, use a coroa para representar o rei e a capa para representar o profeta) 
Isto é uma profecia, quando Deus usa um profeta para falar conosco. 
Este é um dom maravilhoso que o Senhor dá aos seus escolhidos. E quem tem esse dom, tem a 
missão de falar exatamente o que Deus mandou, nada mais e nem nada a menos. 
 
E aí gostaram? Vocês conhecem alguém que tenha esse dom? 
Semana que vem vamos descobrir outro dom muito legal. 
 
  

ORAÇÃO: 

 
Querido Deus, nós te agradecemos pelo seu amor por nossas vidas, por tudo que o Senhor nos 
fez e ainda fará. Derrama sobre nós os dons do seu espirito para que com eles possamos falar do 
seu amor e da sua palavra a todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém! 
 

VERSÍCULO: 

II Pedro 1:21 

... porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens (santos) 

falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1) O que são dons? 
2) O dom é para todas as pessoas? 
3) Qual o dom mais importante?  
4) Qual foi o dom que aprendemos hoje? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 II Cronicas 20:20 

 
“Credes no Senhor e estarás seguros, crede nos profetas e prosperais” 
 
Através dos seus profetas o Senhor nos ensina a entregar nossas ofertas com amo e alegria. 
Sabemos que o Senhor não olha o tamanho da nossa oferta o quanto está feliz o nosso coração 
em abençoar sua obra. 
Vamos agora entregar nossa oferta com amor e alegria 
 

ATIVIDADE  

 
1. TORTA NA CARA 

 
Separe 2 equipes e vamos preparar um super jogo com torta na cara. Faça perguntas de acordo 
com a aula de hoje e quem errar leva torta na cara 
(Faça tortinhas de chantili) 
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Ps: Avisem os pais sobre com antecedência para que não tenhamos problemas com as roupas 
sujas. 
 

2. Vamos brincar, será bem divertido. Marque em baixo dos copinhos números sortidos que 
será a pontuação para cada acerto.  
 

 
 

3. Gincanas para se divertirem. 

 
 

LEMBRANCINHA 

 

Caixinha com 1 bombom dentro, na tampa da caixinha (por dentro) a 
palavra – Profecia. No fundo da caixinha o versículo de II Pedro 1:21 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhttp2.mlstatic.com%2Fcaixinha-de-presente-rosa-para-aneis-e-aliancas-D_NQ_NP_301021-MLB20688225342_042016-F.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-971031870-caixinha-de-presente-rosa-para-aneis-e-aliancas-_JM&docid=LL9-S10vQYtPUM&tbnid=_Qsmc3CwvUYXjM%3A&vet=10ahUKEwipqIzx34jjAhWlIrkGHSQ6A4cQMwhaKAQwBA..i&w=1200&h=794&hl=pt-BR&bih=651&biw=1366&q=caixinha%20de%20presente&ved=0ahUKEwipqIzx34jjAhWlIrkGHSQ6A4cQMwhaKAQwBA&iact=mrc&uact=8

