
BASE BÍBLICA: 
 

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 

próprio. Contra essas coisas não há lei.” (Gálatas 5.22-23).” 
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     Série: “ESPÍRITO SANTO: O PODER DE DEUS EM NÓS!”        

       TEMA: O FRUTO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 
 
 

 
Objetivo do estudo: : Levar o grupo a conhecer o fruto do Espírito Santo e a 
entender que possuí-lo é essencial para nos tornarmos semelhantes a Cristo. 

 

QUEBRA GELO 
 

Para o líder - Leve uma tangerina ou uma figura da fruta. Explique as crianças 
que a tangerina é um fruto, porém com diversos gomos. Quando o Espírito 
Santo passa a morar em nós, passamos a ter algumas virtudes/qualidades que 
são produzidas por Ele. Essas qualidades chama-se “Fruto do Espírito”. Nesse 
estudo aprenderemos essas nove virtudes que são essenciais para nos tornar 
semelhantes a Jesus. O líder pode levar uma árvore feita em E.V.A ou como 
preferir, e papel escrito com o nome de cada fruto. A medida que for 
explicando cada um, vá colando o papel com o nome de cada virtude na 
árvore. Diga que  todo fruto precisa de tempo para crescer, da mesma forma a 
nossa transformação não é imediata. 

 

 
SER UMA PESSOA AMOROSA - Você sabe que o fruto do Espírito está em 
você quando você se torna uma pessoa amorosa, alguém que ama com o 
amor de Deus; 

 
 

] 



 
SER UMA PESSOA PERMANENTEMENTE ALEGRE - Você é alegre, 
independe de circunstância 
 

 

VIVER UMA VIDA PACÍFICA - Ser uma pessoa de paz. 
 

CULTIVAR A PACIÊNCIA– Manifestar um ânimo longo, estaremos mais 
preparados emocionalmente. 
 

SER UMA PESSOA AMÁVEL E BONDOSA - Amabilidade é a bondade em 
potencial, e bondade é a benignidade em ação. Enquanto a benignidade diz 
mais respeito ao ser (cordial, terno, amável), a bondade se relaciona mais com 
o fazer. 
 

SER UMA PESSOA FIEL - A fidelidade nesse contexto está diretamente ligada 
a lealdade. As pessoas podem contar com você? Você se julga uma pessoa 
confiável, leal? No trabalho, no lar, na escola, 
 

AGIR SEMPRE COM MANSIDÃO – Ser calmo. 
 

EXERCER O DOMÍNIO PRÓPRIO - Não fazer o que dá vontade, mas deixar o 
Espírito controlar as nossas palavras, pensamentos e ações. 

 
 
 

Compartilhamento: 

1-Através de quais atitudes você pode demonstrar o fruto do Espírito? 
 
2- Qual a qualidade do fruto do Espírito que você tem mais dificuldade de 
praticar? E qual já consegue ver   mudança? 
Levar  a criança a identificar a área que precisa ser trabalhada e a sua evolução.  
 

 
Conclusão: Você já viu um fruto nascer fora da árvore? Da mesma forma, nós não podemos 

reproduzir o fruto do Espírito, que são as nove qualidades que aprendemos hoje se não estivermos 
ligados a árvore que é Jesus. Quando temos  o fruto que o Espírito Santo produz, nos tornamos  cada 
dia mais parecidos com Jesus. Estar ligado a Jesus (orando, lendo a Bíblia, obedecendo) é uma decisão 
nossa, mas quando decidimos ser como Ele, temos a certeza que não estaremos sozinhos, pois o nosso 
amigo Espírito Santo nos ajudará a produzir muitos frutos.



 

 

IMAGEM ILUSTRATIVA DO FRUTO 
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Atividades 

 

 

Escreva as palavras na lacuna correta 
 
 
 
 

FRUTO DO ESPÍRITO FRUTO  DA CARNE 

  

 
 
 

BRIGAS – RAIVA – ALEGRIA – TRISTEZA – INVEJA – PACIÊNCIA – 

GENTILEZA – AMOR – IMPACIÊNCIA – MENTIRAS – BONDADE – PAZ 

FIDELIDADE – TER DOMÍNIO - FOFOCAS 


