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AULA 2  

Quando oro recebo o Espírito Santo 

 

Nessa aula  vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, Atos 2, antes de começar a ler essa aula tenha 

um tenho de oração, se você não fez isso ainda, pare de ler e ore. 

 

Para você professor (a): 

 

Professor depois de ter orado e meditado na palavra de Deus, agora você esta mais sensível a ouvir o 

Espírito Santo e se deixar ser um instrumento usado por Ele para ensinar as crianças a ter momentos de 

oração e buscar receber o poder do Espírito Santo. 

As crianças também precisam e são sensíveis a receber o batismo no Espírito Santo (fogo, línguas). Você 

será essa ponte do mover apostólico e assim como no dia de pentecoste podemos viver no kids e sentir o 

vento do Espírito nos levando a outro nível espiritual com nossas crianças. 

Esteja preparado em jejum e oração. 

Vamos lá! 

Boa aula. 

 

LEIA E MEDITE: 

 
 
Atos 2: 1-13.   
 
OBJETIVOS: 

 Entender a necessidade de buscar o poder do Espírito Santo; 
 Reconhecer que o Espírito Santo Continua operando na Igreja. 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas vezes Deus é apresentado para as crianças de forma superficial, como alguém muito distante ou 
até mesmo que não existe.   
Temos a oportunidade de proporcionar para a criança um relacionamento com Deus através da oração. 
Vamos lá 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 Decore a sala                                                                      Use a caixa fechada para fazer a introdução da aula. 

            

 

Barulho de vento. 

Você pode gravar o som e colocar na hora da aula e  usar o ventilador para as crianças sentir o vento. Se 

tiver algum “raio x” ao balança-lo o som é parecido com o de vento.  
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MINISTRANDO: 

 
Quem gosta de ganhar presente? É muito bom não é mesmo?!! Recebemos presente de quem nos ama e 
ficamos muito feliz e sempre que olhamos para o presente a gente lembra da pessoa que nos deu. 
Hoje eu tenho nessa caixa algo que irá representar um presente que Jesus nos deu.  Primeiro vamos 
conhecer algumas palavras: 

1. Pentecostes, significa “cinquenta dias”, referindo-se a cinquenta dias após a Páscoa chamada Festa 
de Pentecostes. (Êxodo 23, 14). Dia de alegria e ação de graças. O povo oferecia a Deus os primeiros 
frutos.  
 

2. Espírito Santo, Ele é Deus, assim como Jesus também é, mas o Espírito Santo não possui um corpo, 
por isso não podemos vê-lo ou tocá-lO, mas podemos senti-lO, Ele vive em cada um que reconhecer 
Jesus como Senhor e Salvador, dando-lhe nova vida. 

 
3. Símbolos Do Espírito Santo – é importante saber que símbolo é algo representativo e deve ser 

compreendido de forma figurada e ilustrativa, vamos falar somente de dois.   
a. Fogo -  O fogo é muito utilizado na refinação e purificação do ouro. No dia de Pentecoste “foram 

vistas línguas de fogo” (At.2:3; Is.4:4) sobre os que estavam ali, representando o batismo no 
Espírito Santo. 

b. Vento -. O vento pode ser suave como uma brisa que refresca e refrigera nosso espírito, como 
também impetuoso como um furação quando opera com poder.  No dia de Pentecoste o Espírito 
Santo se manifesta como um “vento impetuoso”, revelando  toda a sua força e poder  (At. 2:2, 
37:41). 

 
Certo dia estavam reunidos os seguidos de Jesus, era o dia de Pentecoste, dia de alegria e de 

agradecimento. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa 

onde estavam reunidos. (use algo para fazer o barulho do vento).  E sobre a cabeça deles viram labaredas 

de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. 

O que será que era esse vento? Era o Espírito Santo, eles puderam sentir o Espírito Santo, não podiam ver, 

mas puderam sentir. 

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Imaginem que alegria, que 

maravilhoso foi sentir o Espírito santo de Deus.?!!! 

Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. 

Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua 

própria língua.Ficaram  maravilhados. 

Cada um de nós também pode sentir o Espírito Santo. Já estamos reunidos e como no dia de pentecostes 

vamos orar, orar e orar, pois quando oramos recebemos o Espírito santo. 

 

Professor faça um período de oração, antes ore e jejue pedindo para Deus manifestar o seu poder como 

no dia de Pentecostes. Comece orando com as crianças a oração que Jesus nos ensinou ( Pai Nosso), e vá 

pedindo para Deus para cada criança ter uma experiência com o poder de Deus, a criança precisa se 

apaixonar por orar. ( lembre-as que na aula passada receberam um telefone como forma de ensina-las a 

orar, então é só fechar os olhos e começar a falar). 
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ORAÇÃO: 

 
Do ano de Ezequias. 
 
VERSÍCULO: 

Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. O que é o dia de pentecostes? 
2. Quais símbolos do Espírito Santo aprendemos hoje? 
3. O que aconteceu na casa onde estavam reunidos os discípulos? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

No dia de pentecostes era dia de alegria e ação de graças. O povo oferecia a Deus os primeiros frutos, ou 

seja, entregavam seus dízimos e ofertas, A entrega de uma oferta, a melhor é motivo de muita alegria e 

agradecimento a Deus. 

Vamos entregar nossas ofertas. 

 
ATIVIDADE  

 

Testeira. Leve a faixa pronta e as crianças irão pintar e colar. 
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LEMBRANCINHA: 

Tapete feito de EVA  ou feltro os círculos é para a criança colocar os joelhos. 
 

 
 
 

 
   
Boa aula! 


