
BASE BÍBLICA: 

“E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, 

no qual estais selados para o dia da 

redenção.” (Ef.4:30) 
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                     Série: “ESPÍRITO SANTO: O PODER DE DEUS EM NÓS!” 

 
             TEMA: O PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO 
 

 
 
Objetivo do estudo: Levar cada criança a se tornar mais sensível ao perigo de 
pecar contra o Espírito Santo. 
 
Introdução – Leve uma correspondência com um selo postal.  Mostre as crianças 
o  selo e fale que a sua função é identificar que o pagamento  pelo envio da 
correspondência  foi efetuado. Explique a base bíblica falando que  o Espírito 
Santo também tem essa função importante.  Ele é a prova  do preço  que foi pago 
por  Jesus na cruz pelas nossas vidas para chegarmos ao nosso destino que é o 
Céu, e por isso, precisamos estar atentos para não entristecer o Espírito Santo e 
até mesmo  não perdê-lo. 
 

      QUEBRA GELO  
 

 Líder, pegue uma caixa grande e coloque nela um limão (pode ser um jiló, 
pimentão ou qualquer alimento que as crianças geralmente não gostam). Coloque 
também dentro da caixa um saco com balas. Pergunte se elas sabem o que tem 
dentro da caixa (deixe que elas respondam). Diga que o Espírito Santo sabe o que 
tem lá dentro. Tire o limão primeiro e pergunte se é bom chupar limão. Depois tire 
as balas e pergunte se elas gostam. Dê uma bala para cada criança dizendo que 
em nós também há coisas boas e ruíns, mas que as coisas ruíns, precisamos 
deixar o Espírito Santo arrumar, e isso requer esforço nosso. O Espírito Santo nos 
ama e  por isso Ele se entristece quando nós o desprezamos/ignoramos.  
 
 
 
 
 
 
 

] 



 
 
     Hora da historinha  
 

           Ananias e Safira ( Base bíblica em Atos 5:1-11) 

 
A história de hoje vai falar de um casal  que dizia ser amigo do Espírito Santo, mas 
não pensou duas vezes antes de entristecê-lo. Seus nomes eram Ananias e Safira. 
A Bíblia nos conta que antigamente, a igreja de Cristo tinha muitas  pessoas com 
corações  generosos. Quem tinha muito dinheiro levava para os 
apóstolos/discípulos para que eles distribuíssem com as pessoas que nada tinha. 
Ninguém passava necessidades. Os mais ricos  vendiam até as suas propriedades 
para compartilhar. Nos dias de hoje ainda temos irmãos generosos que se 
importam com as necessidades do outro, assim como naquele tempo. Certo dia 
Ananias e Safira resolveram também vender o seu terreno e disseram que doariam 
todo o dinheiro para a igreja.  Eles venderam o terreno, mas resolveram ficar com 
uma parte do dinheiro que eles tinham prometido para Deus, achando que 
ninguém iria descobrir, mas o Espírito Santo já tinha falado para Pedro, sim! 
Aquele mesmo Pedro que falamos no estudo passado, aquele homem impulsivo, 
mas que se permitiu ser transformado pelo Espírito Santo e vivia uma relação de 
amizade linda com Ele. Pedro agora era  o pastor da Igreja. Por causa da mentira 
de Ananias e Safira ao falar que deram todo o dinheiro da venda do terreno,  
ficando com uma parte,  essa atitude teve  grave consequência para a vida deles. 
Quando alguém fala uma mentira para outra pessoa tentando enganá-la, na 
verdade esta tentando enganar o Espírito Santo, mas Ele vê tudo que fazemos. 
Pedro disse a Ananias: — Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? 
Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do 
dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era 
seu; e, depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer 
isso? Você não mentiu para seres humanos — mentiu para Deus! 
Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. Então vieram alguns moços, cobriram o 
corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou 
umas três horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí 
Pedro perguntou a ela: — Me diga! Foi por este preço que você e o seu marido 
venderam o terreno? — Foi! — respondeu ela. Então Pedro disse: — Por que você 
e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que 
acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você 
também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram 
e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do 
marido. Toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram cheios de 
temor. 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
Ananias e Safira não morreram por não doarem todo dinheiro, mas pela mentira 
que falaram. O terreno era deles, então poderia dar o que desejassem, mas para 
receber das outras pessoas decidiram mentir. Essa história nos ensina como pode 
ser perigoso entristecer o Espírito Santo, Ele é uma pessoa especial. Entristecê-lo 
pode nos trazer consequências gravíssimas, inclusive nos levar a morte espiritual. 
Por isso, hoje vamos falar de  algumas atitudes e situações que causa muita 
tristeza ao Espírito Santo. 
 

 
 
Compartilhamento: 

1- Alguém que você ama, já te entristeceu? Compartilhe! 
Essa pergunta é  para que as crianças reflitam o quanto dói sermos entristecidos por quem tanto 

amamos. O Espírito Santo nos ama por isso, Ele sofre quando o entristecemos. 

 

  2-  Você se lembra de ter entristecido quem  te ama? Você se 

arrependeu e pediu perdão para a pessoa? Compartilhe 
Precisamos estar atentos para não entristecer as pessoas e ao Espírito Santo. Mas 
se isso ocorrer acidentalmente, precisamos nos arrepender e pedir perdão. 

 

3-Fale alguns dos pecados que podemos cometer contra o 
Espírito Santo. 
 Mentir, entristecer, ignorar, resistir  e blasfemar. ( A atividade explicará cada ponto 
abordado). 
 

 

 

 

  Conclusão: Hoje aprendemos algumas atitudes  que precisamos evitar para não 

entristecer o Espírito Santo, pois sendo uma pessoa Ele tem sentimentos. 

Entristecê-lo nos levará a situações que não jamais desejaríamos passar. Ele nos 

ama e se importa conosco, por isso se entristece com as nossas atitudes. Que a 

partir de agora vivamos de tal forma que as nossas ações sejam todas com o 

objetivo de alegrá-lo. 
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                                                                    Atividades 

   

    RELACIONE: 

 

    

1- Mentir  2- Entristecer 3- Ignorar  

    4- Resistir     5- Blasfemar 

 
  Falar mal do Espírito Santo de forma consciente e constante; 

 
     Somos um lugar que o Espírito Santo deseja morar, quando  

  Pecamos, sujamos onde Ele deseja habitar; 
 

  
     Querer receber elogios sem se esforçar e pelo que não fez; 

 
 
 Se recusar  tendo entendimento da vontade de Deus falada através         
  do Espírito Santo; 
 
 
 Quando sou rebelde, não aceitando as repreensões do Espírito 
 Santo dentro de mim. 


