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AULA 3 

Quando oro tenho o fruto do Espírito 

Na aula de hoje faremos uma festa das frutas vamos falar sobre Fruto do Espírito. 
 

 

Para você professor (a): 

 

Um único fruto com 9 vitaminas ( virtudes)  Assim como cada vitamina produz um efeito no corpo, assim 

cada uma dessas virtudes produz um efeito na vida de quem tem o Espírito Santo. Primeiro cada virtude 

tem se que manifestar em você. 

“O fruto do Espírito é,  dentre outras coisas, o amor, a paz e o domínio próprio, e contra eles não há lei, ou seja, o 

fruto do Espírito não pode ser contestado, não precisa ser regulamentado ou provado, sendo testificado na natureza 

santa de Deus, homens apostólicos tem fruto do Espírito porque permitem o domínio e o governo do Espírito Santo 

sobre sua vida e podem desfrutar de sua plenitude”.  

Bíblia apostólica.  

LEIA E MEDITE: 

 
Gálatas, 5. 16-26 
 
OBJETIVOS: 

 

 Que a criança entenda que ela precisa ter o Fruto do Espírito. 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

As crianças recebem informações o tempo todo, precisamos refletir o que temos feito para ensina-las na 

mesma quantidade e velocidade com que elas recebem informações do mundo externo. E alem disso 

precisam aprender como colocar em pratica tudo que aprendem e o fruto do Espírito fará a diferença em 

suas atitudes e comportamento. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Faremos uma Festa das Frutas. Divulgue durante a semana no grupo dos pais e no kids; 

 Entregue os convites; 

 As frutas serão servidas na hora do lanche, pode fazer uma salada ou faça self-service. Incentive 

as crianças comerem as frutas; 
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   MESA  

   CONVITES      

 

 Faça conforme as sugestões. Um fruto bem grande e os frutos para colocar dentro, à medida que 

for falando de cada fruto vá colocando na arvore. 
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MINISTRANDO: 

Olá crianças, hoje é dia de festa, a festa das frutas, humm. Qual é a sua fruta preferida? Daqui a pouco 
iremos comer uma deliciosa salada de frutas, as frutas têm vitaminas? Para que servem? Muito bem, hoje 
vamos conhecer o fruto Espírito, antes de comer a salada de frutas vamos alimentar o nosso espírito, cada 
vez que aprendemos sobre a bíblia e entendemos o que Deus quer nos ensinar estamos alimentando o 
nosso espírito. 
O fruto do Espírito são virtudes e qualidades que devem ser encontradas em quem tem o Espírito santo. 
Vejam aqui tem um fruto grandão ele vai representar o fruto do Espírito, vamos conhecer cada “vitamina” 
que ele tem. 
Amor  -  retire a fruta que irá representar o amor – O morango é tão docinho, vermelhinho e dá para fazer 
suco, torta, sorvete....humm.... "O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não procura 
seus interesses, não se ressente do mal; não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta." (1 Coríntios 13: 4-7). Humm quanta coisa não é mesmo? 
Quem precisa desse fruto?  
 
Alegria - retire a fruta que irá representar a alegria – a uva também é a alegria da criançada, bem docinha, 
dá para comer pura, com chocolate, o suco também é muito bom, alem de muitas vitaminas!!! Quem 
sente alegria quando come? "Portanto não vos entristeçais; porque a alegria do Senhor é a vossa força. 
"(Neemias 8:10). Quem tem o fruto “essa vitamina” tem a alegria do Senhor e nos leva a realizar as coisas. 
 
Paz -  a banana nos deixa satisfeitos, logo vem a tranquilidade de estarmos alimentados e saber esperar a 
próxima refeição, a banana além de ser rica em vitaminas podemos fazer varias receitas com ela, torta, 
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bolo, com leite...."Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o 
vosso coração, nem se atemorize." (João 14:27) 
 
Longanimidade – O abacaxi além de refrescante e delicioso, ele também possui vitaminas importantes 
para o bom funcionamento de nosso organismo. Além das preciosas vitaminas o abacaxi é rico em fibras. 
Ser longânimo é ser paciente: "Sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança." (Tiago 1:2). 
 
Benignidade – o mamão quando maduro apresenta um sabor doce e suave. É uma fruta muito nutritiva e 
com vitaminas. Esse fruto é muito utilizado na culinária, principalmente em sucos, vitaminas, doces e até 
mesmo em saladas. 
 Ser benigno é ser bom de coração, é o fruto do Espírito com o qual ajudamos nossos irmãos: "O homem 
bondoso faz bem à sua própria alma; mas o cruel faz mal a si mesmo." (Provérbios 11:17) 
 
Bondade – A pera faz muito bem a nossa saúde é um fruto muito nutritivo de sabor adocicado. É rica em 
sais minerais, fibras e vitaminas Na culinária, é utilizada para a fabricação de geleias, compotas, sorvetes e 
outros doces. 
    "Pois o fruto da luz está em toda a bondade, e justiça e verdade". (Efésios 5:9). Quem gosta de fazer o 
bem?  
 
Fidelidade -  A maçã possui um excelente valor nutritivo, ate na casca encontramos benefícios. É muito 
utilizada para a fabricação de sucos, doces, bolos. 
  "Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que 
ele existe, e que é galardoador dos que o buscam." (Hebreus 11:6) 
 
Mansidão – Laranja - Dificilmente alguém não gosta dessa fruta suculenta, doce e um pouco azedinha. E, 
por ser uma fruta tão comum e fácil de encontrar, deveríamos aproveitar e consumir muito mais, esse 
fruto previne até gripes! "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." (Mateus 5:5) 
 
Domínio Próprio - A melancia é uma fruta deliciosa e refrescante, tem muita água e é boa para saúde do 
coração, para os olhos, músculos, ossos... Vamos sempre se lembrar desse fruto que é bom para quase 
tudo em nosso corpo, e o domínio próprio também. 
"E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. 
E à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade." (2Pedro 1:5-6). 
 
Quando temos uma vida de oração certamente teremos o fruto do Espírito, a cada aula estamos 
aprendendo a se relacionar com Deus através da oração, crianças que oram tem sua vida cheia do fruto do 
Espírito. 
 
ORAÇÃO: 

Tenha um período de oração e profetize o fruto em cada criança. 
 
Oração que Jesus ensinou - Pai nosso! 
 
VERSÍCULO: 

Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 
domínio próprio.  
Gálatas 5,22 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Quantas virtudes tem que ter quem  tem o fruto do Espírito? 
2. Fale uma? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, nem por constrangimento; porque 
Deus ama ao que dá com alegria.  
II coríntios 9.7 
Entregue seu melhor para o Senhor. 
 
ATIVIDADE  

Jogo da memória 
 

 Segue o link para o passo a passo       https://www.youtube.com/watch?v=rhiIHjcgbtU 
 

 

 

LEMBRANCINHA: 

   
 
Boa aula! 

Fruto do 
Espírito 

https://www.youtube.com/watch?v=rhiIHjcgbtU

