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PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Definindo Ministério: 

Serviço; oficio de filho e sacerdote, exercício de um cargo ou função; incumbência; missão. Trata-

se do cumprimento do chamado de Deus, é u ato de entrega, abnegação e renuncia para cumprir 

a vontade de Deus. 

O serviço cristão tem como objetivo a restauração das vidas, fazemos com a intensão de servir e 

não de ser servido. 

 

Definindo Ensino: 

Aquele que tem este dom espiritual tem uma vocação, uma motivação vinda de Deus para 

ensinar a palavra, fazendo com que as pessoas conheçam e entendam de forma mais profunda. 

O mestre deseja em seu coração tornar a palavra de Deus cada vez mais conhecida, 

compreendida e aplicada. Assim se propaga a verdade da palavra, levando os servos do Senhor 

a estarem afinados com a Sua vontade. 

 Equipe Pedagógica. 

 

Aula 2: Dons do Espírito – Serviço e Ensino 
 

Nesta aula vamos levar nossos pequenos à compreensão de mais dois dons do Espírito Santo. 
De maneira descontraída e divertida elas estão aprendendo algo profundo. 
 
 

LEIA E MEDITE: 

 

Marcos 10:45; Atos 6:1; II Timóteo 3:16 -17  
 

OBJETIVOS: 

  

 Levar a criança a compreender do que se trata cada dom. 
 Ilustrar de maneira que elas consigam identificar nelas mesmas tais características. 
 Levar a criança a perceber a influencia destes dons no dia a dia da igreja. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  

Não podemos nos esquecer de que nesta época as crianças precisam de descontração e 
descanso, sendo assim estas aulas precisam acontecer de forma leve e dinâmica para que eles 
não percam o interesse. Quando a criança descobre algo que ela entende como interessante, ela 
fala disso para todos ao seu redor, fica ansiosa para se aprofundar no assunto e testar aquilo que 
aprendeu. 
Estamos num momento, onde as crianças estão cheias de informações que na maioria das vezes 
não edificam em nada suas vidas. Nesta campanha vamos enche-las de conhecimento espiritual 
e experiência com Deus. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Prepare aquela super caixa de presente, pode ser a mesma da aula anterior. Dentro da caixa 
você colocará:  
Um cartaz com a palavra SERVIÇO e outra com a palavra ENSINO 
Uma bíblia 

Bonequinhos de rolinho de papel  
 
As letras da palavra E N S I NO (faça dois ou três grupos destas letras) 
 
Esconda esta caixa em algum lugar do kids. 
 
Escreva em um papel uma pista de onde está a caixa 
 
Deixe á disposição Lápis de cor 
 
Divida as crianças em duas ou três equipes 
 

 

MINISTRANDO: 

 
Turminha, na semana passada aprendemos o que são Dons do Espírito, quem se lembra?  
Aprendemos que dons são presentes que Deus dá aos seus escolhidos, aprendemos que os 
dons são diferentes um do outro, porém todos são muito importantes para obra de Deus, 
aprendemos sobre o dom da PROFECIA, e depois rolou até torta na cara né? 
Estão preparados para o dom desta semana? Espero que sim, porque desta vez não vou 
entregar este dom assim tão fácil. 
Então vamos lá! Primeiro vocês terão que cumprir alguns desafios e não vão aprender sobre um 
dom e sim sobre dois dons diferentes. 
 
Divida as crianças em duas ou três equipes, dependendo da quantidade de crianças. Elas vão 
participar de 4 desafios, a equipe que vencer o maior número de desafios vai receber um 
envelope com uma pista de onde a caixa com os dons está escondida. 
Então vamos aos desafios: 
 
 Desafio 1 – Dança da Cadeira 
 Desafio 2 – Corrida do ovo ou bolinha na colher 
 Desafio 3 – Estátua 
 Desafio 4 – Batata quente 
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Após realizarem todos os desafios, anuncie a equipe vencedora e entregue o envelope com a 
pista. Apenas a equipe vencedora pode procurar a caixa. Explique antes que ao encontrar a 
caixa, eles não podem abrir. 
Assim que elas encontrarem a caixa, coloque as crianças em roda e comece a ministração. 
 
Vamos ver oque tem aqui? Estão curiosos? 
Abra a caixa e tire de lá uma bíblia. 
Quem aí está com bíblia? A primeira dica sobre um dos dons que vamos aprender hoje está no 
livro de I Coríntios 15:58 (Auxilie as crianças a abrirem a bíblia na referência) 
Leia com elas o versículo. 
 
Agora vocês podem pintar com lápis de cor esse versículo para mostrar para sua família quando 
chegar em casa. 
 
Turminha, esse versículo está dizendo que devemos participar bastante da obra de Deus, por que 
oque fazemos para o Senhor não é à toa. 
Este versículo se refere ao um dom muito especial. 
Tire da caixa o cartaz escrito SERVIÇO 
Este dom é realmente muito lindo. É o dom de servir, de trabalhar na obra de Deus, esse dom 
também pode ser chamado de MINISTÉRIO. 
No livro de Atos 6:1 conta que há muito tempo atrás, quando os apóstolos de Jesus pregavam 
para as pessoas, muita gente passou a fazer parte da igreja, era uma grande multidão de 
pessoas que queriam conhecer a palavra de Deus. 
(Use rolinhos de papel higiênico com rostinho de homens e mulheres para representar a multidão) 
Conforme conta, vá tirando os rolinhos de dentro da caixa. 
 
Eram tantas pessoas que começou a virar uma grande confusão. Pois todas aquelas pessoas 
viviam juntas ali e na hora de dividir a ceia, algumas pessoas acabavam sendo esquecidas, e isso 
não é justo né pessoal? As pessoas começaram a reclamar, afinal ninguém queria ficar sem sua 
ceia. 
Então os apóstolos resolveram escolher entre aquela multidão, pessoas de boa reputação, cheios 
do Espírito Santo e de sabedoria para cuidar da tarefa de servir as pessoas, assim ninguém seria 
esquecido e todos ficariam satisfeitos. Essas pessoas tinham o dom de serviço. 
Na nossa igreja também temos pessoas maravilhosas com esse dom para servir. 
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Quem limpa a igreja, prepara e servi a ceia, coloca flores no altar, prepara aquelas delícias na 
cantina, são todas pessoas cheia deste dom, são pessoas cheias do Espírito Santo que cuidam 
da igreja com alegria e muito amor. Este é o dom de serviço, ou ministério. 
 
O segundo dom que vamos aprender hoje, também é muito importante. 
Tire da caixa a imagem do professor 
Esta está fácil hein?!  
Quem consegue adivinhar de qual dom vamos falar? 
 
Para descobrir que dom é esse, vamos fazer o seguinte: 
(Entregue para cada equipe as letras que formam a palavra ENSINO, totalmente embaralhadas, 
esse será o último desafio) 
Aqui temos algumas letras que formam uma palavra. Vocês terão que formar esta palavra para 
saber qual é o dom. 
Assim que eles terminarem, continue: 
As pessoas com este dom, ensinam para todos a palavra de Deus, os professores do CEAR, tem 
esse dom, assim como os professores do Kids. Nós fomos abençoados com esse dom para 
ensinar as crianças. Podemos ver o que a bíblia diz sobre esse dom em II Timótio 3:16-17, vamos 
ler juntos? 
Peça para que as crianças pintem estes versículos em suas bíblias. 
 
Algum de vocês gosta de fazer algo assim? Servir na obra, ou ensinar pessoas? 
Pode ser que vocês tenham algum desses dons, ou então o dom que vamos aprender na próxima 
semana.  
E não se esqueçam de trazer a bíblia! 
 
 

ORAÇÃO: 

 

Querido Deus, estamos felizes por tudo que estamos aprendendo. Os dons do seu Espírito são 
um presente para nós.  
Senhor nos ensine a suar nossos dons para abençoar sua obra e levar o amor do Senhor a todas 
as pessoas. Em nome de Jesus, amém! 
 

VERSÍCULO: 

 

  I Coríntios 15:58: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e abundantes na obra do 

Senhor, sabendo que, no Senhor o vosso trabalho não é vão. 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1. Quais foram os dons que aprendemos hoje? 
2. Dê exemplos de vocês que vocês conhecem que tenham esses dons 
3. Qual dom você gostaria de ter e por quê? 
4. Porque Deus dá dom às pessoas 
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Hoje aprendemos que servir ao Senhor é um dom maravilho. Existem várias maneiras de servir a 
obra de Deus. Quando entregamos nossa oferta na igreja, também estamos servindo, pois tudo 
que entregamos aqui é para melhorar a casa do Senhor. Quando entregamos o nosso dinheiro, 
estamos ajudando a casa de Deus, quando entregamos um brinquedo que não usamos mais, ou 
uma roupa que já não nos serve, estamos servindo ao Senhor e assim mostrando para Deus que 
amamos a sua obra. 
 
Vamos servir a Deus com a nossa oferta? 
 

ATIVIDADE  

 IGREJA DE ORIGAMI. Vejam o passo a passo no link a baixo Como fazer 
casinha de papel  https://youtu.be/mjUNS_ad2wQ 
 
 

LEMBRANCINHA 

 

Vamos adaptar a ideia deste convite, fazendo o envelopinho com papel Collor set. Dentro vamos 

substituir o chá pelos dois versículos da aula. Na pontinha que fica do lado de fora do envelope 

vamos escrever: 

SERVIÇO / ENSINO 

https://youtu.be/mjUNS_ad2wQ

