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O ESPÍRITO SANTO INTERCEDE POR NÓS
 

 
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 na aula passada? Quem sabe 
me falar? (Escreva as palavras chaves do ensino- Amigo, Revela o Salvador, 
Guia, Garantia e faça um painel)
 
Na primeira aula desta unidade aprendemos que o Espírito Santo 
TRANSFORMA.
 

 
Pequena revisão:
 
1- Na aula passada aprendemos 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.
 
O Espírito Santo garante que teremos uma vida eterna com Deus.
 
Nesta aula aprenderemos que o Espírito Santo também intercede por nós. 
Romanos 8: 14, 16, 26, 27.
 
O plano de Salvação para a humanidade nasceu no coração de Deus Pai.
 
Jesus, Deus Filho, executou o plano. Veio ao mundo, nasceu, cresceu, viveu 
aqui na terra como homem por um tempo, morreu na cruz derramando Seu 
sangue para pagar o preço de nossos pecados, ressuscitando dentre os 
mortos, tudo para garantir a vida eterna para todos nós que cremos Nele.
 
Deus, o Espírito Santo, começa a habitar em nós quando aceitamos Jesus 
como Salvador. O Espírito Santo é quem nos ajuda a viver para agradar a 
Deus. Ele nos avisa do pecado, nos ajuda a mudar nossas atitudes erradas, 
nos dá força para fazermos a vontade de Deus, nos consola quando 
estamos tristes e doentes, nos ensina a Palavra de Deus, a Bíblia, para 
entendermos bem o que Deus quer, e também intercede por nós diante de 
Deus Pai com grandes gemidos. O Espírito Santo está em contínua 
atividade. Participou da Criação, atuou na vida das pessoas antes da vinda 
de Jesus. Inspirados pelo Espírito santo, homens escreveram a Bíblia, a carta 
de amor, que Deus deixou para todos os homens.
 
O Espírito Santo, na Bíblia, é conhecido como o Espírito da Sabedoria, de 
conselho. Ele é o Consolador e o Espírito da Verdade. Ele revela o Salvador 
ao pecador, convence-o do seu pecado, faz com que se arrependa do seu 
pecado, e mostra uma vida nova com Deus para a pessoa. Ele dirige a 
atenção da pessoa para Cristo e não para si mesmo. Na Bíblia, temos vários 
exemplos de pessoas que mudaram suas vidas para amar a Deus.
 
Ex: Saulo que passou a ser chamado Paulo; Zaqueu que deu suas riquezas 
para os pobres; os discípulos de Jesus e muitos outros.
 
Agora leia com as crianças os seguintes textos e explique da forma mais 
simples que puder: Romanos 8:14, 16, 26 e 27; Romanos 8:34; Hebreus 7:25; 
1João 2:1
 



A Bíblia ensina nos versículos que lemos que o Espírito Santo intercede por 
nós com gemidos inexprimíveis e Jesus também intercede por nós para que 
estejamos sempre prontos para fazer o que agrada a Deus.
 
Vamos amar mais a Deus? Deus único que se manifestou aos homens de 
três maneiras: Deus Pai, Deus filho e Deus Espírito Santo. Assim Deus nos 
amou e se manifestou a nós.
 
Vamos honrá-lo com nossas vidas e adorá-lo com todo o nosso coração, voz 
e dons?
 


