
 

27/08/17 – Domingo 

O ESPÍRITO SANTO GUIA PARA O BEM 
 

 
  

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. 



  

O que já aprendemos sobre o Espírito Santo nas aulas passadas? Quem sabe me falar? 

Na primeira aula desta unidade aprendemos que o Espírito Santo é nosso amigo. 

Na segunda aula, aprendemos que o Espírito Santo revela Jesus como Salvador da 

humanidade. 

 

O Espírito Santo guia para o bem  

Texto: João 16.13-14 

  

Versículo: “Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém.” 2 Pedro 3.18 

  

Ensino: 

  

• Nas aulas passadas aprendemos que o Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade: 

Deus Pai, Deus filho, Deus Espírito Santo. Ele é Espírito porque Deus é Espírito. 

• Aprendemos que Jesus disse para os discípulos que Ele iria para o céu, mas que 

deixaria um amigo para nos ajudar. Esse amigo é o Espírito Santo. Não podemos 

vê-lo, mas podemos senti-lo como sentimos o vento. 

• Aprendemos que o Espírito Santo nos revela Jesus. Ele nos convence de que Jesus 

veio ao mundo para salvar a humanidade dos pecados e para nos dar a vida eterna 

com Deus. 

• Hoje vamos aprender que o Espírito Santo nos guia para o bem. 

  

O Espírito Santo guia, orienta e ensina os filhos de Deus a maneira correta de viver e 

andar neste mundo, obedecendo a Deus e a Sua Palavra. 

  

O Espírito Santo tem a tarefa de guiar as pessoas que fazem parte da família de Deus. 

Jesus disse: “Ele vos guiará a toda verdade”; é uma promessa. O Espírito Santo nos 

guiará para que vivamos na Verdade que é Jesus e para que a nossa maneira de viver 

agrade a Deus. 

  

O Espírito Santo também nos ajuda a falar de Jesus para as pessoas. 

  

A Bíblia nos conta que Filipe, seguidor de Jesus, ouviu alguém chamar o seu nome. Era 

um anjo, ajudante de Deus, falando com Filipe. O anjo disse: “Filipe, apronte-se e vá 

para a cidade de Gaza”. Que ordem mais estranha! Naquela estrada não passava quase 

ninguém. Mas Filipe obedeceu a Deus e foi. 

  

Naquela estrada estava passando um homem muito importante da Etiópia, um país da 

África. Enquanto viajava aquele homem lia a Bíblia. 

  

Então, o Espírito Santo disse para Filipe: “Chegue perto desse carro e o acompanhe”. 

Outra vez Filipe obedeceu. Filipe perguntou para o etíope: “O senhor entende o que está 



lendo?” O homem respondeu: “preciso que alguém me explique”. E convidou Filipe 

para explicar a Palavra. A Palavra que lia era sobre Jesus, o Salvador. Então, passaram 

por um lugar onde havia água e o homem etíope quis se batizar. Filipe perguntou: você 

crê em Jesus como Salvador? O homem disse: sim, eu creio. Então Filipe o batizou. O 

homem foi feliz para sua casa porque agora tinha Jesus. 

  

 
  

Deus sabia que aquele homem no carro queria conhecer Jesus. E assim o Espírito Santo 

guiou Filipe até aquele homem etíope para que mais uma pessoa nascesse na família de 

Deus. 

  

Como Deus é bom e o Espírito Santo nos guia para fazermos coisas boas! 

  

Você quer pertencer à família de Deus? Aceite Jesus como Salvador e perdoador dos 

pecados. 

  

Você já pertence à família de Deus? Já aceitou Jesus como Salvador? Então, deixe o 

seu amigo, Espírito Santo guiar você para fazer coisas boas que agradam a Deus. 

  

Ore com as crianças. 

  

Atividade: 

  



1. Siga o mestre. Brinque de dar algumas ordens para que as crianças obedeçam (pular, 

sorrir, ficar de joelhos, marchar). Enfatize que as ordens de Deus devem ser sempre 

cumpridas. 

  

2. Leve um mapa para mostrar onde fica a África e a Etiópia. Mostre figuras de 

pessoas, costumes, comida e roupas dos etíopes. 

  

África: 

 
Trajes típicos: 

 
  

3. Ore com as crianças pela África. 
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