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INTRODUÇÃO 
 
Nessa terceira aula, vamos acelerar, hoje vamos falar de três frutos juntos que são: a paz, a 
longanimidade e a benignidade, deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração estes frutos e que 
você possa estar revestido de todos eles e vencer todas as suas guerras. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 
Vamos entender o que são estes frutos: 
 
Paz - É um estado de calmaria, tranquilidade ou repouso; ausência de perturbações, guerras, 
violências, lutas ou agitação intima. 
 
Longanimidade - Longo ânimo, paciência, coragem, equilíbrio nos pensamentos, sentimentos e 
atitudes. 
 
Benignidade - Misericórdias, benevolência, bondade, consequência do verdadeiro amor. 
 
Agora que já entendemos o que são estes frutos sabemos da importância deles em nossas vidas, 
nós precisamos a cada dia pedir ao Senhor toda a paz que está nele, assim como podemos ler em 
Lv 26:3,6 Ele dá paz a seu povo, Ele quer nos dar morada de paz como está escrito em Isaías 
32:18 
O meu povo abitará em moradas de paz... 
Vamos ilustrar essa aula a partir desse versículo, o Senhor já entregou este lugar para nós que 
somos o povo escolhido e eleito agora vamos mostrar para estes pequenos que temos segurança 
nesse lugar. 
 
 BASE BIBLICA 
 
Isaías 32:18 
 
 OBJETIVO 
 
Levar o bebê a encontrar a morada de paz, ser mais calmo, e ter segurança em Deus. 
 
VERSICULO 
 
Nossa casa será calma e tranquila.    Isaías 32:18 (adaptado) 
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 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Árvore (que já usamos nas aulas anteriores) 
Papel Pardo (desenhe árvores, flores, um rio para representar a calmaria um lugar de paz) 
Caixa de sapato 
Eva colorido 
 
Vamos confeccionar uma casinha em frente a caixa de sapato (a caixa vai servir de apoio para 
casinha), recorte o Eva e cole de acordo como a ilustração, faça uma abertura para a porta na 
caixa do tamanho da mãozinha do bebê, faça frutas com Eva e escreva o nome do fruto, e coloque 
dentro da casinha, quando for montar o cenário coloque o papel pardo em baixo da casinha e a 
árvore dos frutos ao lado. 
 
A casinha representa a morada do Espírito e os frutos são a paz, a longanimidade e a benignidade 
que vamos profetizar sobre a vida deles. 
 
Louvor – Casinha de Jesus 
Aline Barros 
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA 
 
Olá meus amiguinhos, olha que legal o que eu trouxe hoje, quem quer me ajudar? 
Eu tenho aqui uma casinha, ela é a casinha do nosso amiguinho Espírito Santo ele nos trouxe hoje 
a paz que está lá dentro, vamos ver? 
Deixe que eles peguem as frutinhas e colem na árvore (o bebê precisa de atividades repetitivas 
para melhor ficção do conteúdo) enquanto eles colam você profetiza os frutos na vida na casa e na 
família do bebê. 
Nossa hoje temos a paz que nos deixa bem calminho, a longanimidade que nos dá um longo 
ânimo, a benignidade que nos ajuda a cuidar dos nossos amiguinhos, vamos colocar na nossa 
árvore as frutinhas? 
Deixe o bebê colocar quantas vezes ele quiser na árvore. 
 
 ATIVIDADE 
 
Caixa de papelão  
Papel de sua preferência para encapar  
Formas geométricas coloridas  
 
Vamos confeccionar uma caixa de encaixe pedagógica você pode utilizar em todas as aulas para a 
hora do brincar. 
Primeiro corte as formas que você preferir na caixa, depois encape, de preferência com cores bem 
vivas, para chamar a atenção do bebê, e cada forma de uma cor diferente, conforme a atividade for 
se desenvolvendo você vai fixar as cores e os frutos do Espírito, as formas você pode confeccionar 
com jornal ameaçado, caixinhas recicláveis vazias. 
 
Exemplo - A cor azul - paz  
  
A cor laranja - longanimidade  
 
A cor Verde - benignidade  
 
Vamos encaixar? 
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 LEMBRANCINHA 
Feita de Eva. 
 

 
 
 
 
 


