Tema: O Vento Poderoso
Para essa aula você vai precisar: Mapa-múndi / Figuras para contar a lição / Tachinha fina para o cata-vento
Texto Bíblico: Atos 2.1-13
Versículo para memorizar: “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.” Atos 1. 8
Princípio Bíblico: Mordomia – Nosso alvo é ensinar a criança que o nosso corpo é o templo onde Deus vive.
Somos administradores da vida, do tempo, da consciência e de tudo mais que Ele nos confiou.
Quebra gelo:
Bem-vindos à nossa quarta parada da viagem aos tempos bíblicos do Novo Testamento. Alguém lembra sobre
o que já conversamos? (1. Vinda do Salvador: Jesus Cristo / 2. O reino de Deus chegou: João Batista / 3. Morte
e ressureição: Jesus). Muito bem o que vocês acham de fazermos uma brincadeira?
(Professor, coloque um pequeno espelho no fundo de uma caixa de sapato. Do lado de fora, cole as palavras.
Ele é forte, corajoso e cheio de fé.) Pergunte para as crianças quem já viu o rosto de Jesus? Qual é a aparência
dele? Nós sabemos que Jesus tem várias características, como Ele é forte, corajoso, cheio de fé etc. Mas com
quem Ele se parece? Dentro desta caixa eu tenho uma foto do Senhor Jesus. Quem gostaria de ver? Então eu
mostrarei a cada um de vocês, mas apenas com uma condição: Aquele que já viu não poderá fazer
comentários aos outros, combinado? Façam filas e olhem um de cada vez, em silêncio, até que o último
também veja. Conclusão: Deus fez você parecido com Jesus! E, a bíblia nos diz que Cristo vive em nós, por isso
quanto mais conhecermos a Jesus mais nos tornaremos parecidos com Ele.
Mensagem:
Na semana passada nós aprendemos que Jesus foi morto na cruz, mas a história dele não acabou ai, 3 dias
depois ele ressuscitou e antes dele ser levado aos céus ele fez uma promessa aos seus discípulos, ele disse que
era para todos esperarem pois ele enviaria um consolador que os ajudaria a viver aqui na terra. Aquele então
foi um dia muito especial para os discípulos de Jesus. Eram 9 horas da manhã e os discípulos se preparavam

para comemorar a Festa do Pentecostes, quando, de repente, a promessa de Jesus se cumpriu: O Espirito
Santo de Deus passou a habitar em cada filho de Deus.
É simplesmente incrível quando algo que esperávamos há muito tempo finalmente acontece! Os discípulos
viram a ascensão de Jesus ao céu. Eles sentiam falta da companhia de Cristo, mas tinham uma promessa: a
vinda do Espirito Santo. E naquele dia, finalmente aconteceu! O próprio Deus vive em cada cristão por meio
do Espirito Santo. Somos o templo onde Deus vive. A casa de Deus não é feita de prédios ou construções, mas
de pessoas. Por isso, somo responsáveis por cuidar do nosso corpo, mente e coação. Cristo vive em nós!
Eu e você somos moradas de Deus. O Senhor não vive em templos ou construções. Somos a casa viva de Jesus.
Agimos de maneira diferente das pessoas que não creem em Deus, porque somos guiados por Deus.
Sabe o que aconteceu com os discípulos de Jesus após a vinda do Espirito Santo? Eles ficaram sábios, tiveram
poder para realizar a vontade de Deus e para ajudar muitas pessoas.
Como vocês acham que hoje podemos ser discípulos cheios do Espirito Santo?
Aplicação:
Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi)
Vamos estender o mapa-múndi e localizar a cidade que vivemos. Você já se perguntou porque nasceu neste
país ou nesta cidade dentre tantas possibilidades e diferentes lugares no mundo? Nós estamos aqui por
acaso?
Cremos na soberania de Deus e sabemos que não estamos aqui por acaso, nascemos nesse país e temos a
missão de agir para o bem da nossa família, do bairro em que moramos, da cidade, do país. Somos mordomos
de Deus, ou seja, administradores de tudo aquilo que pertence a Deus.
Por isso, devemos agir com zelo, cuidado, bondade e responsabilidade.
Momento de orar:
Vamos orar por nossa família, pelo bairro em que moramos, pela cidade e pelo país. Vamos pedir que o
Senhor nos ajude, a sermos bons mordomos de tudo aquilo que ele tem colocado em nossas mãos.
Atividades:
1)

Fazer a atividade do dia.

2)
Ajudar as crianças a confeccionar o cata-vento, será a lembrança que elas levarão para casa, para
lembrarem a lição sobre o poderoso vento.

O VENTO PODEROSO
EU NOME É: ______________________________________________________________
Pinte os desenhos abaixo:

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.” Atos 1.8

O VENTO PODEROSO
MEU NOME É: ________________________________________________
Pinte a bombinha abaixo:

Todos os cristãos são a casa onde o Espirito Santo mora. Faça um desenho de você mesmo, mostrando o
lugar em que Jesus mora.

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.” Atos 1. 8

FIGURAS: Vento Poderoso.

Atividade 02

