
                               Igreja Batista Supere 

                              Estudo de Célula Kids 
                           Semana de 24/05/2020 a 30/05/2020  

 
 

SÉRIE: “Espírito Santo: O poder de Deus em nós!” 
 
 Tema: A PLENITUDE DO ESPÍRITO SANTO 

 
 BASE BÍBLICA: “...mas enchei-vos do Espírito Santo.”(Ef. 5:18b.) 

 
Explique as crianças a definição de plenitude – Inteiro, completo e total. 

 

OBJETIVO: Despertar nas crianças o desejo de serem cheias do Espírito Santo. 

 
Dinâmica: Enchei-vos do Espírito Santo. 

 
Material: uma bexiga/bola de gás  e um coração. 

 
Introdução da dinâmica: Começaremos falando da importância do Espírito 

Santo em nossas vidas. Bem, crianças, nós podemos ser cheios de muitas 

coisas. Ser cheio de algo, é encher o nosso coração de alguma coisa que 

gostamos (mostrar um coração), nós podemos ser cheios de TV, de jogos de 

videogame, podemos ser cheios de nossos amigos, de comida, de 

brinquedos, de viagens. Nós podemos gostar de todas essas coisas, mas não 

podemos colocar nada no lugar de Jesus. Quando colocamos coisas e 

pessoas em primeiro lugar em nosso coração (mostrar o coração) nós não 

seremos felizes, pois só podemos ser felizes quando Jesus é o primeiro na 

nossa vida. Nada será mais importante que Ele e, assim, sempre seremos 

obedientes e bondosos. Quando deixamos Jesus morar em nosso coração, o 

o Espírito Santo passa a habitar em nós e passamos a ser cheios dEle, assim 

passamos a viver a verdadeira felicidade. 



.Desenvolvimento: Para que serve um balão? (brincar, enfeitar os aniversários, jogar 

etc.) Um balão vazio serve para fazer estas coisas que acabamos de falar? (Não!) O que 

devemos fazer? (Devemos encher o balão). Deus nos criou para amar, para servir as 

pessoas, perdoar etc. e não para ficar vazio. Um cristão vazio não consegue amar a Deus 

nem ao próximo. O que enche este balão e o faz ficar pronto para ser usado? (O ar) E o 

cristão, quem o enche e o faz ficar pronto para amar e servir? (É o Espírito Santo) Para 

encher o balão precisamos soprar, mas para ficarmos cheios do Espírito Santo quem sopra 

no nosso coração é Jesus. (João 20:22) O balão está cheio, mas não vejo o ar que está 

dentro dele. Também não vemos o Espírito Santo, mas Ele está em nós, quando 

aceitamos a Jesus, e apenas o sentimos. (Soltar o balão cheio sem amarrar). Quem está 

movimentando o balão? (o ar que sai de dentro e o faz se movimentar). O Cristão também 

deve ser impulsionado pelo Espírito Santo. Quando eu soltei o balão eu consegui saber em 

que direção o balão iria? (Não) O balão foi para onde ele quis? O Espírito Santo também 

sopra para onde quer. 

Conclusão: Devemos ser cheios do Espírito Santo pois isto agrada a Deus. Devemos 
ter uma vida que revele o Espírito Santo através de nossos atos, pensamentos e atitudes. 

 
 

Compartihamento: 

 

1- O que você faz que te deixa muito feliz? (Pessoal) 
Precisamos estar atentos para que nada ocupe o lugar de Deus na nossa vida 

 

2- Para você o que é ser cheio do Espírito? 
Não podemos permitir que outras coisas e até pessoas nos completem . Dê exemplos de 
crianças que só se sentem felizes quando ganham o que desejam ( brinquedos) ou até já 
possuem alguns vícios, ( comidas, jogos, celulares, etc...). Quando você dedica o seu 
tempo, a sua atenção e o seu amor as coisas de Deus, o Espírito Santo se torna um amigo 
íntimo e você passa a agir guiado por seus conselhos. Mas precisa ser uma atitude diária e 
constante. Ser cheio do Espírito é ter uma vida dedicada a Ele, em agradá-lo. 

 

3- Como posso ser cheio do Espírito Santo? 
Eu preciso crer que Jesus é o meu Salvador e morreu pelos meus pecados. 
Preciso acreditar que eu posso ser cheio do Espírito Santo, isso é possível 
para todos que pedirem a Deus. 

 
 
 
 

4- Como posso demonstrar se estou cheio do Espírito Santo? 



 
 
 
 
 

Grande alegria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uma fé mais forte 

 
 
 
 
 
 

 
AAaA Coragem para falar e Jesus 

 
 
 
 
 

 
Aprendendo e ensinando 
sobre Jesus 



Conclusão: Quando aceitamos Jesus no nosso coração, tornamos 
seus discípulos (imitador). A Bíblia nos fala que Jesus quando 
desceu a Terra e se tornou humano, Ele viveu uma vida guiada  
pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. 
Você sabia que você foi feito pelo Espírito Santo também? Ele 
formou cada parte do seu corpo. Jesus quando foi batizado foi 
coberto pelo Espírito Santo, nós também precisamos estar debaixo 
dessa cobertura espiritual. Jesus estava cheio do Espírito Santo 
porque orava, jejuava e buscava sempre obedecer o Seu Pai. Com 
isso, Ele tinha poder para curar e libertar as pessoas do pecado. 
Tudo que Ele fazia era pela unção do Espírito Santo. Jesus foi 
obediente e cumpriu a Sua missão. Ele nos salvou! Jesus disse que 
poderíamos fazer mais do que Ele fez. Jesus teve apenas três anos 
para cumprir o Seu ministério. Se desejamos ser completos, felizes 
e cheios do Espírito, precisamos ser como Jesus. Precisamos pedir 
a Deus e obedecer tudo que a Sua Palavra nos ensina. 

 
Líder – Leia com as crianças Isaías 61:1 pedindo para que elas 
repitam o versículo com você. Ore e profetize sobre a vida delas 
para que sejam cheias do Espírito Santo de Deus. 


