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SÉRIE: ESPÍRITO SANTO: O PODER DE DEUS EM NÓS! 

 
Tema: A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO, QUEM ELE É? 
 

BASE BÍBLICA: “ E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro 
Conselheiro para estar com vocês para sempre.”(João 14.16) 

 
OBJETIVO: Levar cada criança a conhecer o Espírito Santo como seu 

amigo, e com isso, a desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal e 

intencional com Ele. 

 
Quebra Gelo – Leve um ovo.  Pode ser cozido e ainda com a casca. 

Interaja com as crianças perguntado: O que é isso na minha mão? 

Quantas partes o ovo tem? Quais são essas partes? (espere que 

respondam) Reforce com elas que o ovo tem três partes: a casca, a 

clara e a gema, mas nem por isso ele deixou de ser UM para ser três, 

ele continua sendo UM ovo. Assim também é a Trindade. Temos um 

único Deus, mas que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 

Hoje nós vamos conhecer quem é a pessoa do Espirito Santo e Ele 

sendo uma pessoa também precisamos falar com ele, desejar estar 

perto Dele e querer ser o seu amigo. 

 
HISTÓRIA BÍBLICA:( Base bíblica: João 14:16-19 e 26 / Atos 2:1- 4.) 

A Chegada do ESPÍRITO SANTO 

Jesus sabia que não iria ficar por muito mais tempo com os discípulos, 

então Ele lhes disse que não os deixariam só, mas que enviaria o 

Consolador, o Espírito Santo que viria ficar com os discípulos 

mostrando a vontade de Deus a eles e os ajudando a serem bondosos 

como Jesus é. Um dia, enquanto todos estavam reunidos orando ( 

Jesus já não estava mais entre eles, já estava no céu) um vento muito 

forte começou a soprar e entrou na casa onde as pessoas estavam 

 

 



 

orando. A partir daquele momento eles sentiram algo muito especial no 

coração. Era o Espírito Santo, Consolador que Jesus havia dito que 

enviaria para estar com eles. Nós hoje também podemos sentir o 

Espírito Santo em nosso coração. Quando alguém que nos ama e que 

cuida de nós, nos diz para fazermos algo e as vezes temos vontade de 

desobedecer, o Espírito Santo nos lembra que é melhor obedecermos. 

E cada vez que obedecemos a sua voz, somos mais abençoados. 

 

 

Compartilhamento: 

1- Com base no que já ouvimos, quem é o Espírito Santo 
para você? 

O Espírito Santo é uma pessoa divina (de Deus), maravilhosa e 
especial, enviada por Deus para ser nosso amigo, e nos ajudar em 
todas as coisas. 

 

2- SUAS ATITUDES TEM ALEGRADO OU ENTRISTECIDO O 
ESPÍRITO SANTO? POR QUÊ? 

Como o Espírito Santo é uma pessoa, Ele também sente alegria e 
tristeza de acordo com as nossas atitudes. 

 

3- POR QUE DEUS ENVIOU O ESPÍRITO SANTO PARA FICAR 
CONOSCO? 

Para nos ensinar - ( Ele nos faz entender a bíblia e nos lembra dos 
ensinamentos de Jesus) ; 
Para nos guiar – ( Não devemos agir de acordo com as nossas 
vontades); 
Para falar conosco; 
Para nos ajudar e interceder por nós- ( Ele nos ajuda nas nossas 
fraquezas e não só pede, mas também clama por nós quando oramos). 

 
 

Conclusão: Hoje aprendemos quem é o Espírito Santo e o quanto é 
importante tê-lo nas nossas vidas todos os dias e a toda hora, pois Ele 
é uma pessoa muito especial e nos ajudará em todos os momentos da 
nossa vida. Eu quero um amigo assim! E você? Pergunte as crianças: 
Quem deseja se comprometer a cada dia estar perto Dele e falar com 
Ele? Ore intencionalmente com as crianças que se comprometerem.
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ATIVIDADES 

 

Desenhe e pinte algumas atitudes ou situações que alegram o seu 
amigo, o Espírito Santo. 

 
 


