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Mensagem para
FAMIILIA

de Crianças

• O tema de domingo foi Fruto do Espirito
• Assistam juntos Tio Uli novamente (https://www.youtube.com/watch?v=HdV6cxitVdI&t=11s)
• Compartilhem as perguntas.

• Memorizem os versículo.

Dicas

b

Antes da edificação:

 Peça para as crianças e juniores orarem

 Faça o período de louvor com o vídeo sugerido no “dicas”. Escolha uma das musicas e cantem 
 Citem  e repitam juntos o versículo: Gálatas 5.22 e 23

Quebra Gelo

Louvor e oração

Semana passada tivemos que plantar a semente de feijão no copinho não é? 

Tivemos que cuidar da plantinha e ainda vamos cuidar até ela crescer e ficar bem bonita.

Ela deve ser regada com água, colocada ao sol e depois à sombra 

Como está seu pezinho de feijão?

https://www.youtube.com/watch?v=HdV6cxitVdI&t=11s


Palavra

Peça que todos tapem os ouvidos e façam silêncio. Em seguida, peça que cada um toque no  braço 
do outro e dê um aperto de leve. Depois, peça que tapem os olhos de forma que não vejam nada.  
Converse sobre as sensações que tiveram em cada um destes gestos. 

Quem está vivo é capaz de sentir, ouvir, de ver e de falar. Assim mesmo acontece com cada um de 
nós quando o Espírito Santo vive e age dentro do coração. Ele nos ajuda a sentir, a ouvir, a ver Deus 
e falar com Ele.

A Bíblia nos compara às árvores. 
Comparando sua plantinha de feijão que vai crescer, a água representa o Espirito Santo em nossa 
vida. A sementinha é a Palavra de Deus que é lançada na terra que é o nosso coração. Então, 
devemos cuidar bem desta semente em nosso coração, (assim como cuidaremos das nossas plantas 
e flores).  
Como? Efésios 5.18b nos diz que devemos nos encher do Espírito Santo, nos encher da Vida de 
Deus. 
Nos enchemos do Espírito, orando, lendo a Bíblia, procurando ser obediente a Deus. Assim, o 
mesmo Espirito Santo nos ajuda a crescer, a viver em santidade e  gerar as atitudes dEle em nós, 
assim como a água faz com a plantinha. Nossa vida produzirá frutos, assim como estas sementes, 
se forem bem cuidadas e regadas, irão brotar... Imaginem que coisa grandiosa! Ele é quem nos ajuda 
a dar bons frutos.

Mas que fruto é esse? A Palavra de Deus, em Gálatas 5.22 e 23 diz que o fruto do Espírito Santo é 
um conjunto de atitudes, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão 
e domínio próprio. É esse fruto com estas atitudes  que nos ajudará a vencer o pecado! Quanto mais 
cheios do Espírito Santo, mais poder temos contra o pecado e mais geramos o Seu fruto!

Responda em família

 Onde está na Bíblia é o versículo que estudamos?

 Fale 4 partes do fruto que o Espirito Santo pode gerar em nós.




