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MEU AMIGO, O ESPÍRITO SANTO 

Apresentação 

 

Você já parou para pensar no quanto as crianças compreendem sobre o Espírito Santo? Será 
que elas também têm procurado recebê-Lo em seu coração? Será que elas estão buscando um 
reavivamento e reforma em sua vida como nós adultos temos buscado? 

Costumamos falar muito sobre Jesus e Deus para as crianças, mas o Espírito Santo que é a 
pessoa da Trindade mais íntima e próxima de nós por vezes é uma idéia muito vaga até mesmo para 
adultos. Conforme passei a ouvir mais sobre a atuação do Espírito Santo em nossa vida estes últimos 
tempos, Deus me impressionou a ensinar mais as minhas filhas sobre esta pessoa maravilhosa da 
Trindade que tanto nos ajuda e instrui. 

Na Bíblia podemos ver que o Espírito Santo é comparado com várias coisas palpáveis e fáceis 
de uma criança compreender. Resolvi então usar essas idéias nos momentos de culto e conversas com 
minhas filhas para ajudá-las a compreender que o Espírito Santo é o melhor amigo delas, Aquele que 
as ajuda a vencer suas pequenas tentações. 

Após essas conversas comecei a perceber que elas ficaram mais sensíveis à voz do Espírito 
Santo. Elas mesmas começaram a me contar de algumas vezes quando tiveram vontade de me 
desobedecer, mas ao sentiram uma “pequena voz” falando ao seu coração resolveram obedecer.  

Deus então tocou meu coração para compartilhar estas pequenas lições com outras pessoas, 
que estão buscando desenvolver esta sensibilidade em seus filhos ou em outras crianças. Foi assim que 
decidi preparar um pequeno material usando oito comparações da Bíblia que podem ajudar as 
crianças a entender melhor a atuação do Espírito Santo em sua vida. São pequenas lições que podem 
ser usadas em eventos da igreja, no culto familiar ou a qualquer momento que for oportuno, com 
atividades adicionais que podem ser realizadas no decorrer da semana para ajudar a criança a fixar o 
que aprendeu. 

Que Deus lhe abençoe ricamente ao apresentar às crianças “Meu Amigo, o Espírito Santo”. 
Tenha certeza que sua dedicação será grandemente recompensada. 

Um abraço em Cristo, 

Rute de Matos Bazan 

  



© 2011 Rute de Matos Bazan 

 
 

MEU AMIGO, O ESPÍRITO SANTO 
(Criado por Rute de Matos Bazan) 

 

Sugestões de uso: 

Na igreja: 
• Semana de oração infantil 
• Atividade paralela a cultos evangelísticos 

No lar: 
• Atividade de sábado à tarde 
• Culto de pôr do sol (atividades adicionais podem ser realizadas no sábado à tarde)  
• Culto doméstico 
• Qualquer hora que tiver contato com uma das ilustrações 

 

Sequência de Atividades: 

1. Oração 
2. Ensinar o texto bíblico 
3. Apresentar ilustração 
4. Contar a história mostrando onde está na Bíblia 
5. Oração de entrega 
6. Atividade de fixação (uma das atividades pode ser feita após o estudo e as demais no 

decorrer da semana) 

 

Tema 1: O FOGO 

Texto Bíblico: “E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre 
cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo 
o Espírito lhes concedia que falassem.” Atos 2:3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Enriquecimento para o professor: “Esta foi a experiência dos primeiros discípulos. As Escrituras 
declaram que, "ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar; de 
repente, veio do Céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde 
estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma 
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras 
línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem". Atos 2:1-4. Deus está disposto a nos dar 
uma bênção semelhante, quando a buscarmos com o mesmo fervor. 

O Senhor não fechou o reservatório do Céu depois de haver derramado Seu Espírito 
sobre os primeiros discípulos. Nós também podemos compartilhar da plenitude de Sua bênção. 
O Céu está repleto das riquezas de Sua graça, e os que se achegam a Deus com fé podem 
reivindicar tudo o que Ele prometeu.” Review and Herald, 4 de junho de 1889. 
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Ilustração: 

• Mostrar fogo de uma vela ou fogão, ou 
• Imagem de um ourives trabalhando 

Você já pôs a mão no fogo? O que aconteceu? Você se queimou não é mesmo? O fogo é 
quente e ele é útil para nós de muitas maneiras. O fogo acende uma vela para iluminar a casa, o fogo 
acende um fogão à lenha para fazer comida, o fogo de uma fogueira ou lareira ajuda a esquentar as 
pessoas e o fogo também purifica metais, sabia? Como o ouro, a prata, etc. Quando o ourives quer 
purificar ouro ele o coloca no fogo e o ouro derrete. A sujeira então é separada do ouro e o ouro 
fica puro. 

História: (Atos 2) 

Os discípulos gostavam muito de Jesus, e quando Jesus lhes contou que Ele logo iria para o 
Céu, eles ficaram muito tristes. Jesus então lhes explicou que se Ele não fosse, o Espírito Santo não 
poderia vir ficar com os discípulos. Jesus falou que Ele tinha um trabalho especial para fazer no Céu e 
que enquanto estivesse lá, o Espírito Santo, viria ficar com os discípulos ensinando a vontade de Deus 
a eles e ajudando-os a serem bondosos como Ele é. 

Quando Jesus foi embora, os discípulos começaram a orar pedindo a Deus que enviasse o Seu 
Espírito. Eles não sabiam exatamente como seria, mas sabiam que seria algo especial. Um dia 
enquanto estavam todos reunidos orando um vento bem forte começou a soprar pelas janelas e 
entrou na casa, e apareceram pequenas chamas que ficaram em cima da cabeça de cada pessoa que 
estava ali. A partir daquele momento eles sentiram algo muito especial no coração. Sentiram como se 
Jesus estivesse ali bem pertinho deles, ensinando-os como Ele fazia antes. Só que agora eles não viam 
Jesus, eles O sentiam no coração. 

Nós hoje também podemos sentir o Espírito Santo em nosso coração. Quando a mamãe nos 
chama e sentimos vontade de desobedecer, o Espírito Santo nos lembra que é melhor escolhermos 
obedecer. E cada vez que escolhemos atender à Sua voz, somos mais felizes e deixamos a mamãe 
mais feliz também. Isto que é deixar o Espírito Santo nos purificar, assim como o fogo purifica o 
ouro. Sabe o que vai acontecer então? Cada dia nós vamos ter mais vontade de ouvir e obedecer a 
voz de Deus e seremos muito mais felizes. Vamos orar? 

Oração: Querido Deus nos ajude a ouvir cada dia mais a voz do Teu Espírito e nos ajude a escolher 
fazer a Tua vontade para que sejamos mais felizes aqui no mundo e um dia encontremos a Ti no 
Céu. Em nome de Jesus, Amém. 

Atividade de Fixação: Fazer uma fogueira e relembrar a história, desenhar a cena do Pentecostes. 
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Tema 2:  O VENTO 

Texto Bíblico: “O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para 
onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito.” João 3:8 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração: 

• Mostrar o vento soprando nas árvores, ou 
• Um ventilador ou leque produzindo vento 

  Você consegue ver o vento? Eu não consigo, porque o vento é invisível. Mas nós 
conseguimos ver as coisas que ele faz como: As árvores se movimentando, as folhas voando pelo 
chão, e o nosso cabelo balançando, etc. O vento sopra onde quer, nós não podemos controlá-lo, 
ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. Quando ele sopra bem forte e derruba uma árvore, 
todo mundo vê a árvore caída, mas ninguém sabe de onde veio o vento, nem para onde foi. 

História: (João 3) 

 Quando Jesus viveu aqui na terra, ele tinha muitos amigos. Ele era tão bondoso e agradável 
que todo mundo queria ser amigo dEle. Um homem muito importante chamado Nicodemos queria 
ser amigo de Jesus também, mas ele era um fariseu, professor no Templo, e seus colegas de trabalho 
não gostavam de Jesus e não queriam que Nicodemos andasse com Ele. Nicodemos então resolver 
visitar Jesus à noite para conversar, sem que seus amigos soubessem. Jesus o recebeu com muita 
alegria e eles conversaram por muito tempo. 

Nicodemos estudava bastante a Bíblia e achava que já sabia muito, afinal ele era professor da 
Bíblia, mas naquela noite quando conversou com Jesus aprendeu uma coisa que ainda não sabia. 
Jesus disse que para entrar no Reino de Deus, Nicodemos precisava nascer de novo. Não da barriga 
da mamãe, mas nascer do Espírito, isto deixar o Espírito Santo trabalhar em seu coração. Então Jesus 
explicou que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento que sopra. A pessoa ouve a Sua 
voz, mas não sabe de onde Ele vem, nem para onde vai. 

Jesus lhe disse que o Espírito Santo trabalha assim em nossa vida também. Quando Ele entra 
em nosso coração, Ele nos ajuda a sermos mais bondosos e obedientes, nos ajuda a escolhermos fazer 
o que é certo e a pensarmos coisas boas. Ninguém, nem mesmo nós sabemos como essas coisas 
acontecem, mas nós podemos perceber as mudanças que ocorrem assim como aquela árvore que é 
derrubada pelo vento. Vamos pedir a Deus que nos envie o Espírito Santo? 

Enriquecimento para o professor: “Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, fazendo 
sussurrar as folhas e as flores; é todavia invisível, e homem algum sabe de onde ele vem, nem 
para onde vai. O mesmo se dá quanto à operação do Espírito Santo na alma. Como os 
movimentos do vento, não pode ser explicada. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o 
tempo ou o lugar exatos de sua conversão, nem delinear todas as circunstâncias no processo da 
mesma; isso, porém, não prova não estar ela convertida. 

Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos 
pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações; o amor, a humildade, a paz tomam o 
lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza, e o semblante reflete a luz do 
Céu”. DTN, 172 e 173. 
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Oração: Querido Deus, por favor, envie o Teu Santo Espírito, para que Ele me ajude a mudar as 
coisas más que existem em meu coração e me ajude a ser uma criança mais bondosa e amável. Em 
nome de Jesus, Amém. 

Atividade de Fixação: Fazer um cata-vento, soltar pipa, bolhas de sabão, observar como o vento 
move os objetos e relembrar a história estudada. Fazer um desenho sobre Nicodemos e Jesus. 

 

Tema 3:  A SEIVA 

Texto Bíblico: “Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste 
enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira.” Romanos 11:17 

 

 

 

 

 

Ilustração:  

• Cortar um galho diagonalmente, mostrar a parte interior para a criança entender o que é a 
seiva, ou 

• Mostrar dois galhos, um murcho, que não recebe mais a seiva e um vivo, ligado à uma 
planta, que recebe a seiva 

  Você sabe o que é a seiva de uma planta? A seiva é um líquido, parecido com água que existe 
dentro da planta. A seiva leva para os galhos e folhas da planta, nutrientes (alimentos) que a raiz 
absorve da terra. A seiva faz a planta ficar viva e saudável, é como se fosse o sangue da planta. 
Quando nós cortamos um galho, ele deixa de receber a seiva e em pouco tempo fica murcho e 
morre. Para que uma planta viva ela precisa receber a seiva que traz o alimento das raízes. 

História: (João 15) 

 Jesus, certo dia, falou para os seus discípulos sobre uma videira que foi plantada por um 
agricultor. A videira tinha muitos ramos (galhos), alguns que davam frutos e outros que não davam. 
Os ramos que não davam frutos, o agricultor cortava, mas os que davam ele limpava (ou podava) 
para que dessem mais frutos ainda. 

 Quando Jesus contou esta história, Ele disse que Ele era a videira que havia sido plantada pelo 
agricultor, que é seu Pai. Ele disse também que nós somos os ramos da videira. Assim como os ramos 
da videira são alimentados pela seiva, quando nós estamos ligados a Jesus, somos alimentados pelo 
Espírito Santo. 

Jesus também disse que quando não estamos ligados a Ele, não recebemos a seiva e não 
podemos produzir frutos. Os frutos significam as boas ações que fazemos que levam outras pessoas à 

Enriquecimento para o professor: “Cristo mesmo chama nossa atenção para o crescimento do 
mundo vegetal, como uma ilustração da operação de Seu Espírito no suster a vida espiritual. A 
seiva da vinha, subindo da raiz, é difundida para os ramos, promovendo o crescimento e 
produzindo flores e frutos. Assim o poder vitalizante do Espírito Santo, que emana do Salvador, 
permeia a alma, renova os motivos e afeições e leva os próprios pensamentos à obediência da 
vontade de Deus, capacitando o que recebe a produzir os preciosos frutos de obras santas.” 
(AA, 284, 285) 
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Jesus. Você quer levar outras pessoas à Jesus? Então escolha permanecer ligado à videira e receber a 
seiva que é o Espírito Santo. 

Mas como então podemos fazer para permanecermos ligados à videira, que é Jesus e receber 
a seiva que é o Espírito Santo? Pensando nEle constantemente, estudando a Bíblia que é a sua 
palavra, e orando à Ele cada vez que tivermos um problema e escolhendo fazer a Sua vontade cada 
vez que Ele falar ao nosso coração. Vamor orar? 

Oração: Querido Deus, eu quero estar constantemente ligado à Ti. Envia o teu Espírito ao meu 
coração. Eu quero receber a seiva e produzir frutos de amor para que outras pessoas conheçam a 
Jesus. Em nome de Jesus, Amém. 

Atividade de Fixação: Olhar uma videira, como os galhos estão ligados à planta. Plantar uma 
sementinha e cuidar até crescer, podar alguma planta e conversar sobre a história. Fazer um desenho 
de uma planta, mostrando a seiva. 

 

Tema 4:  O FERMENTO 

Texto Bíblico: “Disse mais: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma 
mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado.” Lucas 13:20-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração: 

• Mostrar farinha e fermento, ou 
• Massa crescida com fermento, ou 
• Pão com e sem fermento para fazer comparação, ou 

Você já viu a mamãe (ou alguém) fazer pão? Que ingredientes são usados para fazer pão? 
Normalmente colocamos fermento em água morna, acrescentamos açúcar, sal, óleo e depois 
colocamos a farinha de trigo e sovamos a massa até que fique macia. Depois disso, precisamos deixar 
a massa descansar por algum tempo e sabe o que acontece com ela? Ela cresce e fica duas vezes 
maior que antes. O que será que faz a massa crescer? O fermento. 

 

Enriquecimento para o professor: “Assim como o fermento age na farinha, o Espírito Santo age 
no coração humano, absorvendo todas as suas faculdades e aptidões, pondo alma, corpo e 
espírito em harmonia com Cristo. 

Na parábola, a mulher colocou o fermento na farinha. Ele era necessário para suprir 
uma necessidade. Com isso, Deus queria ensinar-nos que, por si mesmo, o homem não possui 
os atributos da salvação. Ele não pode transformar-se pelo uso de sua vontade. A verdade tem 
de ser recebida no coração. Assim o fermento divino realiza sua obra. Por seu poder 
transformador e vitalizante, produz uma mudança no coração. São despertados novos 
pensamentos, novos sentimentos, novos propósitos. A mente é transformada, as faculdades são 
postas em atividade.” Review & Herald, 25 jul, 1899. 
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História: (Lucas 13:20-21) 

Nos tempos bíblicos o pão que eles faziam eram um pouco diferente dos que fazemos hoje. 
Eles eram mais finos e em formatos diferentes, mas eram feitos praticamente com os mesmos 
ingredientes. Um dia Jesus contou a história de uma mulher que resolveu fazer pão. Ela foi até a 
cozinha, pegou fermento, azeite, água, sal e três medidas de farinha. Ela misturou todos os 
ingredientes e deixou a massa descansar até que crescesse e ficasse pronta para ser assada. Depois ela 
assou no forno e fez um delicioso pão. 

Quando Jesus contou esta parábola ele queria explicar para as pessoas como o Espírito Santo 
trabalha em nossa vida. Nós somos como a massa de pão e o Espírito Santo é como o fermento que 
faz o pão crescer. A massa de pão sem fermento não cresce e não fica fofinha. Do mesmo modo, 
nós, por nós mesmos, não podemos crescer, isto é mudar a nossa vida, precisamos que o Espírito 
Santo entre em nosso coração e transforme a nossa vida, nos tornando pessoas bondosas e 
obedientes. Vamos pedir a Sua ajuda hoje para sermos transformados? 

Oração: Querido Deus, por favor, envie o Teu Santo Espírito ao meu coração, para que a minha vida 
seja transformada e eu possa ser uma pessoa agradável para os outros e mostrar a eles o Teu amor. 
Em nome de Jesus amém.  

Atividade de Fixação: Fazer pão e observar o processo de crescimento relembrando a história. Fazer 
um desenho de um pão. 

 

Tema 5:  O AZEITE 

Texto Bíblico: “As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo; no entanto, as 
prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.” Mateus 25:3-4 

 

 

 

 

 

Ilustração:  

• Mostrar vela acesa, ou 
• Lamparina antiga 
• Azeite ou óleo 

Vocês sabem o que é isto? É uma vela acesa, uma luz. Para que serve a luz? Para nos ajudar a 
enxergar as coisas, enxergar o caminho por onde temos que ir. Antigamente as lâmpadas tinham óleo 
ou azeite dentro e um tipo de pano torcido, que funcionava como pavio. Quando se colocava fogo 
naquele pavio que estava cheio de azeite, o azeite ia se queimando e o pavio ficava acesso. Quando 

Enriquecimento para o professor: “O azeite é um símbolo do Espírito Santo, que é introduzido na 
alma pela fé em Jesus Cristo. Aqueles que examinam diligentemente as Escrituras com muita 
oração, que confiam em Deus com firme fé, que obedecem aos Seus mandamentos, estarão entre 
os que são representados como virgens prudentes.  

O azeite de que tanto necessitavam os que são representados como virgens néscias não é 
algo a ser posto por fora. Eles precisam introduzir a verdade no santuário da alma, para que 
purifique, aprimore e santifique.” Review & Herald, 17 set, 1895. 
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todo o azeite era queimado, acabava a luz e ficava tudo escuro e ninguém mais podia enxergar o 
caminho. 

História: (Mateus 25) 

Um dia Jesus contou a história de dez amigas que se arrumaram para uma festa de casamento. 
Naquela época os casamentos eram diferentes. Os convidados chegavam à frente da casa do noivo, e 
ficavam esperando ele chegar para começar a festa. Quando o noivo chegava todos entravam e a 
porta era fechada e ninguém mais podia entrar.  

Como aquela festa era de noite aquelas dez amigas haviam levado uma lâmpada para 
enxergar o caminho e poderem entrar na festa. Ninguém podia entrar na festa sem uma lâmpada 
acesa. As moças estavam lá esperando o noivo, mas ele estava demorando a chegar. Ele demorou 
tanto que elas dormiram esperando. As lâmpadas delas foram queimando o azeite até que se 
apagaram. A meia noite alguém gritou: O noivo está chegando! Todas elas acordaram assustadas, 
cinco delas tinham trazido um vidrinho com mais azeite para colocar na lâmpada, mas as outras 
cinco não tinham, elas tiveram que sair correndo para ir comprar, mas enquanto estavam 
comprando, o noivo chegou, as cinco amigas entraram com todos os convidados na casa e a porta 
foi fechada. Que tristeza, as moças que tinham ido comprar azeite não puderam mais entrar na festa. 

Jesus ensinou com esta história que nós somos como uma lâmpada e para que a nossa luz 
fique acesa precisamos do azeite que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em nossa vida a nossa 
luz não pode brilhar. A luz que é produzida pelo óleo que é Espírito Santo nos ajudar enxergar o 
caminho que temos que seguir, isto é, a entender a Bíblia e saber o que fazer. Vamos pedir que Ele 
esteja sempre em nossa vida? 

Oração: Querido Deus, envia o Espírito Santo ao meu coração para que através dEle eu entenda a 
Sua Palavra e saiba qual é a Sua vontade par a minha vida. Em nome de Jesus, Amém. 

Atividade de Fixação: Desenhar uma lâmpada antiga. Fazer uma lamparina caseira. Material: 1 rolha, 
estilete, prego, barbante (10 cm), recipiente (200 ml, lata ou vidro), óleo de cozinha. Corte com o 
estilete uma fatia da rolha com 1 cm de espessura, faça com o prego um pequeno furo no centro, 
umedeça o barbante no óleo e passe pelo furo (deixe 1cm para fora), coloque o óleo no recipiente, 
mergulhe o barbante no óleo e deixe a rolha flutuando nele. Agora basta acender o barbante! 

 

Tema 6:  A POMBA 

 Texto Bíblico: “E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar 
sobre ele.” João 1:32 

 

 

 

 

Enriquecimento para o professor: “Cristo é nosso exemplo em todas as coisas. Em resposta à Sua 
oração ao Pai, o Céu se abriu e o Espírito desceu como pomba e pousou sobre Ele. O Santo 
Espírito de Deus comunica-Se com o homem e habita no coração dos obedientes e fiéis. Luz e 
força virão aos que sinceramente as buscam a fim de terem sabedoria para resistir a Satanás e para 
vencer em ocasiões de tentação. Devemos vencer assim como Cristo venceu.” EGW, Signs of  
Times, 24 jul, 1893. 
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Ilustração: 

• Mostrar uma pomba de verdade, ou 
• Foto ou desenho de pomba 

Você já viu uma pomba? A pomba é um pássaro que gosta de ficar nas praças e parques das 
cidades, pois lá onde encontram alimento. As pombas também ajudam o homem. Você se lembra da 
história do dilúvio? Quando Noé percebeu que tinha parado de chover, Ele enviou uma pomba para 
fora da arca para ver se a água do dilúvio já tinha secado. A pomba voou e trouxe uma folhinha 
para ele. No passado os pombos-correio eram muito usados. Eles levavam mensagens de um lugar a 
outro. Um dia Deus também usou uma pomba para representar o Espírito Santo em uma missão 
muito especial 

História: (João 1) 

 Quando Jesus veio à terra Ele nasceu como um bebezinho e cresceu como nós crescemos e 
quando Ele estava grande e pronto para iniciar Sua missão, ele foi até o rio Jordão encontrar seu 
primo João Batista e pedir que João o batizasse. Apesar de Jesus não ter cometido nenhum pecado 
Ele queria ser batizado para que todas as pessoas entendessem que este é um passo importante na 
vida de quem ama a Deus. 

 Deus sabia que logo após o batismo Jesus passaria algum tempo no deserto, e Satanás, o 
inimigo, tentaria Jesus para que Ele desistisse de nos salvar. Deus então enviou o Espírito Santo para 
ajudar Jesus a vencer as tentações. E sabe como o Espírito Santo veio? Na forma de uma pomba. 
Quando Jesus acabou de ser batizado, a Bíblia diz que uma luz bem forte brilhou no Céu e uma 
pomba desceu e pousou sobre Ele? Uma voz então falou do Céu: “Este é o meu filho querido que me 
dá muita alegria”. Era Deus que estava falando, Ele queria que Jesus soubesse que Ele estaria ao seu 
lado durante sua missão na terra. 

  E você sabe o que aconteceu no deserto quando Jesus foi tentado? Ele venceu o inimigo! E 
durante a Sua vida aqui na terra, todas as vezes que o inimigo Lhe tentava, Jesus buscava força em 
Deus e vencia, foi só assim que Ele pode morrer na cruz para nos salvar. Mas sabe de uma coisa, Deus 
prometeu que o Espírito Santo estaria conosco e nos ajudaria a vencer as tentações também. Então 
vamos orar e pedir que Ele nos ajude a buscar força nEle, como Jesus fazia? 

Oração: Querido Deus, pedimos que nos envie o Teu Santo Espírito para que através dEle, possamos 
vencer as nossas tentações. Muito obrigado por nos ajudar e estar conosco todos os dias. Em nome 
de Jesus, Amém. 

Atividade de Fixação: Tentar encontrar penas de pomba. Desenhar a cena do batismo de Jesus. 
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Tema 7:  A CHUVA 

Textos Bíblicos: “Pedi ao SENHOR chuva no tempo das chuvas serôdias, ao SENHOR, que faz as 
nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um, erva no campo.” Zacarias 10:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração:  

• Mostrar a chuva caindo, ou 
• Foto/desenho da chuva ou orvalho, ou 
• Usar um spray para espirrar água, ou 

Você gosta de tomar banho de chuva? Eu gosto, a chuva é fresquinha e nos faz sentir bem. 
Mas sabe quem mais gosta da chuva? As plantas. Quando nós plantamos uma sementinha ela precisa 
ser aguada regularmente para começar a germinar e crescer. Mesmo as plantas grandes, as árvores 
precisam de água, e é por isso que Deus manda a chuva para que elas cresçam e produzam frutos na 
época certa. Quando as plantas não recebem chuva elas ficam secas, às vezes não produzem frutos e 
podem até morrer. 

História: (Marcos 4:27-29) 

A Bíblia fala de dois tipos de chuva que são muito importantes para as plantações. A primeira 
é a “chuva temporã”. Na região onde Jesus morava a chuva temporã caía na época em que as 
sementinhas eram colocadas na terra. Os agricultores aproveitavam para plantar nesta época porque 
aquela chuva ajudava a semente a germinar e a planta então começava a crescer. O segundo tipo de 
chuva que a Bíblia fala é a “chuva serôdia”. A chuva serôdia caia perto da época da colheita. Essa 
chuva ajudava o grão a amadurecer e o preparava para a colheita. 

A Bíblia compara essas duas chuvas com o trabalho do Espírito Santo em nossa vida. A chuva 
temporã aconteceu quando a igreja cristã foi “plantada” na terra. Quando os discípulos iniciaram sua 
missão especial depois que Jesus foi para o Céu. Foi naquele dia especial conhecido como Pentecostes 
que Deus enviou o Espírito Santo, quando os discípulos estavam se preparando para anunciar ao 

Enriquecimento para o professor: “Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com 
que a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para 
levar avante, de uma etapa para outra, o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento 
do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito 
Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente 
transformados à semelhança de Cristo. ...” Testemunho para Ministros, p. 506. 

No Oriente a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária, para que a 
semente possa germinar. Sob a influência dos fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. 
Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão, e o prepara para a foice. O 
Senhor utiliza esses elementos da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o 
orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para 
amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante, de uma etapa para outra, 
o processo de crescimento espiritual. 

 

O amadurecimento do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus na alma. 
Pelo poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos 
ser completamente transformados à semelhança de Cristo.” EGW, Review and Herald, 2 de 
março de 1897. 
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mundo as boas novas da salvação. E sabe o que aconteceu? Eles falaram de Jesus com coragem e 
milhares de pessoas O aceitaram em seus corações. 

Na Bíblia diz que um pouco antes da volta de Jesus, Deus vai enviar a segunda chuva especial, 
a chuva serôdia, que vai ajudar no “amadurecimento” da igreja em preparo para a colheita que é a 
volta de Jesus. Você e eu vamos ter o privilégio de fazer parte dessa chuva especial. Tudo que 
precisamos fazer é entregar nosso coração a Jesus, confessar nossos pecados, nos arrepender e pedir 
que Deus nos envie a chuva serôdia que é o Espírito Santo, para podermos mostrar o amor de Jesus 
ao mundo através das nossas palavras e ações. Vamos orar agora mesmo e pedir que Deus nos envie 
essa chuva especial? 

Oração: Querido Deus, por favor, envie o Teu Santo Espírito ao meu coração. Eu quero receber essa 
chuva especial, quero ser cada dia mais parecido com Jesus e mostrar o Seu amor ao mundo. Em 
nome de Jesus, Amém. 

Atividade de Fixação: Plantar uma semente e acompanhar o crescimento. Tomar banho de chuva. 
Fazer um desenho da chuva molhando uma plantação. 

 

Tema 8:  A FONTE 

 Texto Bíblico: “Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede; pelo 
contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.” João 4:14 

 

 

 

 

Ilustração:  

• Mostrar foto de uma nascente, poço, fonte, ou 
• Mostrar um copo com água 

Você já viu uma nascente (fonte, mina) de água? A nascente é o lugar onde a água brota ou 
sai da terra, normalmente é um buraco bem pequenino em uma rocha ou na terra. A água vai saindo 
dali, depois ela vai aumentando e se torna em um riacho, a água vai crescendo e se torna um rio, e o 
rio vai levando a água até chegar no mar. De um pequeno buraquinho na rocha passa a ser um rio 
enorme com muita água. 

História: (João 4) 

Certo dia Jesus estava viajando com seus discípulos pela terra de Samaria. Ao chegar perto de 
uma cidade chamada Sicar. Jesus parou ao lado de um poço para descansar enquanto os discípulos 
foram perto da cidade comprar alimento. Enquanto ele estava ali, chegou uma mulher samaritana 
para tirar água do poço. Jesus lhe disse: Por favor, me dá um pouco de água. A mulher olhou 
assustada e disse: Como o Senhor que é judeu pede água para mim que sou samaritana? 

Enriquecimento para o professor: “O que bebe da água viva perceberá que ela é "nele uma fonte 
a jorrar para a vida eterna". João 4:14. O Espírito de Cristo é, dentro dele, como uma nascente 
manando no deserto, fluindo para refrigerar a todos e tornando os que se acham prestes a 
perecer ansiosos de beber da água da vida.” EGW, Review & Herald, 24 dez, 1908. 
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Os judeus não gostavam e nem conversavam com os samaritanos, mas Jesus era diferente, Ele 
amava todas as pessoas não importa de onde eram ou o que faziam. Jesus lhe disse então: Se você 
soubesse quem é que lhe pede água, você lhe pediria e Ele lhe daria água viva. A mulher lhe disse: 
Água viva? Mas o Senhor nem tem balde para tirar água e como é que pode me dar água viva? Jesus 
lhe disse: Quem beber dessa água vai ter sede de novo, mas quem beber da água que Eu der nunca 
mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele como uma fonte a jorrar para a vida 
eterna.  

A mulher ficou confusa, pois não entendia o que Jesus queria dizer. Jesus queria que ela 
soubesse que quando nós bebemos da água viva que é Ele mesmo, isto é, quando aprendemos sobre 
Ele, temos cada vez mais vontade de aprender e o Espírito Santo dentro do nosso coração, vai nos 
ajudar a falar para os outros e eles também vão ter vontade de conhecer mais a Jesus. Então nós 
seremos como uma fonte jorrando Água Viva (Jesus) para as pessoas que estão perto de nós. 

E vocês sabem o que a mulher samaritana fez depois que Jesus conversou com ela? Ela foi 
correndo para casa e convidou seu esposo, seus vizinhos e todas as pessoas que encontrava para irem 
até o poço conhecer Jesus. O Espírito Santo trabalhou no coração dela como uma fonte e ela levou a 
Água Viva para mais e mais pessoas até que toda a cidade ficou conhecendo Jesus. Você também 
quer ser como uma fonte para levar outras pessoas até Jesus? Então vamos orar? 

Oração: Querido Deus, envie o Teu Santo Espírito ao meu coração. Eu quero que Ele seja dentro de 
mim como uma fonte, jorrando água viva para que outras pessoas também conheçam o Teu amor 
através de mim. Em nome de Jesus, Amém. 

Atividade de Fixação: Visitar uma nascente, riacho ou poço e conversar sobre a história. Fazer um 
desenho sobre a história da mulher samaritana. 


