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BASE BÍBLICA: 
“Quando o Auxiliador vier, Ele convencerá as 

pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada 

a respeito do pecado.” (JO 16:8ª NTLH) 
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Série: Espírito Santo: O poder de Deus em nós! 

TEMA: A OBRA DO ESPÍRITO SANTO EM NÓS! 
 
 

 
Objetivo do estudo: “Levar o grupo a compreender de forma mais clara a 
maneira em que o Espírito Santo age em nós.” 

 

QUEBRA GELO 
 

Objetivo: Levar as crianças a entenderem que o Espírito Santo, ao se tornar 
o nosso amigo, Ele torna tudo novo e diferente. 
 

Aplicação: Distribua para as crianças folhas de papel e lápis. Peça a elas 
para desenharem uma casa suja e bagunçada, precisando de limpeza e de 
uma boa arrumação. Após desenharem, peça para que agora façam uma 
outra casa, porém ao contrário da primeira, limpa, muito cheirosa e bem 
organizada. Peça para compararem a casa e pergunte: Qual das duas casas 
vocês gostariam de morar? Por quê? 
 
Desenvolvimento: Todos os dias precisamos melhorar as nossas atitudes, 
pensamentos e comportamentos, nos tornando pessoas diferentes, sem a 
sujeira que o pecado transmite. Assim o Espírito Santo que é um amigo leal 
(como aprendemos no estudo passado) não se entristecerá e ficará sempre 
conosco, morando em nós. 

 
Para o Líder – Pergunte as crianças o que elas pensam quando falamos 
em construção. Revele o tema da semana e a base bíblica, explicando que 
estaremos estudando como o Espírito Santo age em nós. 
 
 
 
 



 

Leve a refletirem que toda obra/construção leva tempo, esforço e acima de tudo a 
permissão daquele que administra a casa para que ela seja reformada. Da mesma forma 
é o agir do Espírito Santo em nós.  

           A HORA DA HISTÓRIA 

O agir do Espírito Santo em Pedro 

Hoje nós vamos falar um pouco de Pedro, um dos discípulos de Jesus 

e como ele se permitiu viver cheio do Espírito Santo, mas nem sempre foi 

assim. Como sabemos, Pedro era um pescador, um homem muito simples 

com um temperamento muito forte, mandão e muito impulsivo, ele fazia o 

que lhe dava a cabeça. Você conhece alguém assim? Que faz o que quer 

sem medir as consequências que os seus atos podem causar? Jesus ainda 

sim o escolheu para ser um dos seus discípulos, pois Jesus vê além das 

aparências e sabia que quando aceitamos caminhar com Ele, o Espírito 

Santo tem o poder de nos transformar em novas pessoas. Foi isso que 

aconteceu com Pedro, ele aceitou caminhar com Jesus. A bíblia nos revela 

diversas situações em que Pedro mostrou ser alguém bem difícil de se lidar. 

Relate para as crianças com detalhes alguns desses momentos João 13:5-

10 ( quando Jesus estava ensinando os discípulos sobre servir uns aos 

outros) e João 18:10-11( quando Jesus estava para  ser preso e Pedro 

cortou a orelha de um dos soldados). Jesus chamou a atenção de Pedro 

por causa do seu temperamento forte. Quando Jesus foi preso Pedro com 

medo de também ser preso e morto negou Jesus ao dizer que não o 

conhecia. Que tristeza!! Porém a bíblia fala que Pedro chorou muito pelo 

que havia feito e se arrependeu. Pedro tinha um coração disposto a 

aprender. Você tem facilidade de reconhecer quando erra? 

Quando Jesus subiu ao céu e nos deixou o Espírito Santo, a bíblia nos fala 

que Pedro teve uma grande importância para que muitas pessoas 

aceitassem Jesus naquele dia. Pedro se tornou uma nova pessoa porque 

permitiu ser mudado pelo Espírito Santo. Mas a frente, nós conheceremos 

as atitudes de Pedro agindo através do Espírito Santo. 

Conclusão: Não importa quem nós somos, quando aceitamos Jesus como 

o Salvador das nossas vidas, recebemos o nosso amigo, o Espírito Santo, 

que passa a agir por nós. Precisamos diariamente fortalecer essa amizade, 

desejar estar perto Dele e falar com Ele. As outras pessoas não nos 

reconhecerão, e estaremos deixando o nosso amigo muito feliz. 



 
 

 

Compartilhamento: 

1- Você já desejou muito alguma coisa que precisou se 

esforçar para receber? Como foi? O que recebeu? 
Para que o Espírito Santo aja na nossa vida, precisamos querer e nos esforçar. Tenha a 

certeza que a recompensa será incomparável com o que você recebeu. 

 

2- Você já teve alguma experiência com o Espírito Santo? 
Compartilhe! 
Leia todo versículo de João 16:8. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado 

(quando estamos errados); da justiça (nada que façamos nos torna bons. Precisamos 

entender que Jesus morreu por nós); e do juízo (Jesus derrotou o mal quando morreu por 

nós e um dia Ele voltará para julgar todos as nossas atitudes). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Conclusão: O Espírito Santo deseja agir em nós, para nos levar ao 

arrependimento das nossas atitudes erradas e pensamentos que 

entristecem a Deus. Quando decidimos que Ele dirija as nossas vidas, nos 

tornamos novas pessoas. A mudança é linda e grandiosa!!!
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Pergunte as crianças, com base no que aprenderam, como poderão 
deixar o Espírito Santo agir na vida deles. A medida que forem 
respondendo vá montando a casa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


