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O ESPÍRITO SANTO TRANSFORMA 
  

 
Texto: Gálatas 5: 16-26 

  

 
  

Objetivo: Ensinar a criança que o Espírito Santo faz parte da Trindade: Deus Pai, Deus 

Filho, Deus Espírito Santo. Ele habita em nossos corações, é amigo e ajudador. 



  

1- O plano da salvação para a raça humana nasceu no coração de Deus Pai. 

  

2- Jesus, Deus Filho, executou o plano vindo ao mundo como homem para morrer na 

cruz, pagando o preço dos nossos pecados e ressuscitando para nos garantir a vida 

eterna com Deus. 

  

3- Deus, o Espírito Santo, nos ajuda a ficar no caminho certo. Ele é o Espírito de 

Sabedoria, de Conselho, de Entendimento. Ele é o Consolador e o Espírito da Verdade. 

Ele revela o Salvador ao pecador, convence-o do seu pecado e leva-o ao 

arrependimento. Ele exalta a Cristo e nos dá a garantia da Salvação. O Espírito Santo 

nos convence dos erros, nos transforma, guia, ensina, ajuda, fortalece, intercede por nós 

e distribui dons. 

  

É importante lembrar que o Espírito Santo é Deus e Deus é Espírito, não tem corpo 

nem forma alguma. João 4: 23-24. 

  

Observação: Criança precisa de repetição para gravar e entender. Portanto, não se 

incomode de repetir essas verdades até que elas realmente entendam. Complete o painel 

das outras aulas com as palavras chaves (Amigo- Revela quem é Jesus- Guia para o 

bem- é garantia para a vida eterna- Intercede por nós – Transforma). Deixe que as 

crianças comentem cada ensino. 

  

Hoje aprenderemos que o Espírito Santo Transforma nossas atitudes, aquilo que 

fazemos. 

  

Você quer ser discípulo de Jesus? 

  

Primeiro precisa dizer pra Jesus em oração que você quer que ele perdoe seus pecados e 

viva sempre no seu coração dirigindo sua vida. 

  

Depois, precisa viver dependendo da direção do Espírito Santo de Deus. É o Espírito 

Santo de Deus que nos transforma para melhor. Nossas atitudes erradas serão mudadas 

para atitudes certas. 

  

Se você costumava reclamar muito, agora sabe que não deve e com a ajuda do Espírito 

de Deus que vive em você sua atitude muda e você começa a reclamar menos. 

  

Se você brigava muito com os irmãos, agora o Espírito Santo de Deus vai 

transformando suas atitudes para melhor e dando forças pra você não brigar mais. 

  



 
  

Se você desobedecia a seus pais, agora o Espírito Santo transforma suas atitudes e você 

aprende a ser mais obediente. 

  

A Bíblia ensina em Gálatas 5 que vivemos numa luta dentro de nós entre fazer a 

vontade de Deus e fazer a nossa vontade. Mas quanto mais vocês ouvirem a voz do 

Espírito de Deus dentro do coração mais farão as coisas certas que agradam a Deus. 

  

O que sentimos dentro de nós quando não temos o Espírito de Deus? 

  

Ódio, raiva, vontade de brigar, ciúmes, egoísmo, desobediência, inveja, falamos 

palavras feias e outras coisas mais que fazemos. 

  

Mas, a Bíblia ensina em Gálatas 5:21b, que aqueles que praticam essas coisas não 

herdarão o reino de Deus. É por isso que Deus deixou o Espírito Santo para transformar 

nossas atitudes para melhor. O Espírito Santo nos convence do erro e nos transforma 

para melhor. 

  



O Espírito Santo nos transforma em pessoas com muito amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós só podemos ser 

pessoas melhores com o Espírito Santo nos transformando no dia a dia. 

  

 
  

Com o Espírito de Deus podemos vencer o pecado porque Ele nos ensina, convence do 

erro, nos ajuda a pedir perdão, a mudar de atitude, nos transforma em pessoas melhores 

para servir a Deus. 

  

O Espírito Santo de Deus não habita em prédios, mas em pessoas para transformar suas 

atitudes em atitudes corretas. 

  

Quem anda no Espírito de Deus? Como sabemos e reconhecemos? 

  

1- Aquele que confessa seus pecados e pede perdão pra Deus. 

  

2- Aquele que estuda a Palavra de Deus e medita nela. 

  

3- Aquele que gosta de Louvar a Deus. 

  

4- Aquele que serve a Deus de alguma maneira. 

  

5- Aquele que gosta de conversar com Deus em oração. 

6- Aquele que quer transformação para melhor. 

  

Vamos andar no Espírito? 


