
I - A IDA DE JESUS E A VINDA DO ESPÍRITO SANTO 
 

 
Texto base: Lucas 24:36-53; Atos 1:1-11 (Líder leia o texto indicado várias vezes para que 
possa conta-lo com suas próprias palavras para as crianças). 
 
Hora da História: Os amigos de Jesus ficaram tristes quando o viram morrer na cruz! Eles 
pensaram que nunca mais o veriam de novo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou! Você sabe 
o que é ressurreição? Jesus voltou a viver novamente, isto é ressurreição. Ele começou a 
aparecer para seus amigos e conversar com eles. Eles vibravam de alegria cada vez que 
Jesus aparecia para conversar com eles. Um dia, Jesus disse algo muito importante para 
eles:   

“Vão por todo o mundo, disse Ele, ensinem a todas as pessoas sobre o Evangelho.  
Eles não sabiam como poderiam obedecer essa ordem. Ir por todo o mundo parece 

longe demais! Você já viajou para algum lugar muito longe? Já imaginou o que é ir para todo 
o mundo? E como deveria ser difícil falar com todas as pessoas? Os discípulos ficaram 
preocupados com a ordem de Jesus. Será que eles conseguiriam cumpri-la? Então, Jesus 
deu uma grande notícia para eles: 

“Fiquem orando em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês”. E depois, 
abençoando-os, Jesus foi subindo para o céu, até as nuvens o encobrirem. Alguns dias 
depois, quando os seguidores de Jesus estavam reunidos, o Espírito Santo, que Jesus 
prometera, desceu sobre eles e todos falaram idiomas diferentes, anunciando o amor de Deus 
às pessoas que vieram de outras regiões. 
 
Para Memorizar: “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis 
minhas testemunhas...” (Atos 1:8) 
 
Verdade Bíblica: O Espírito Santo nos capacita para falar do amor de Deus para as pessoas. 
 
Aplicação Prática: O que Jesus mandou seus discípulos fazerem? Você tem contado aos 
seus amigos sobre o amor de Jesus? 
 
Atividade com Aprendizado Bíblico: Líder, separe algumas bexigas de acordo com a 
quantidade de crianças. Antes de entregar as bexigas para os participantes, e com as bexigas 
ainda vazias, pegue uma agulha faça um pequeno furo em algumas bexigas sem que ninguém 
veja. 
            Desenvolvimento: Entregar as bexigas e pedir que cada um encha as bexigas e 
esperar a todos os outros terminarem de encher, alguns terão dificuldades para encher até o 
final. Quando todos encherem pedir para que eles soltem as bexigas, desde modo as bexigas 
irão realizar uma trajetória, podendo ir longe, ou então ir alto e depois cair perto de quem a 
lançou 
            Conclusão: Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, vão mais longe, evangelizam 
os outros. Os que estão vazios não espalham a palavra de Deus, por que quando ouvem a 
Palavra rapidamente se esvaziam e porque se esvaziam? Porque suas vidas estão cheias de 
"buracos" que impedem que Deus entre em sua vida e ali permaneça, o prazer imediato 
oferecido pelo mundo, pelo pecado, pelas coisas que não agradam a Deus, etc. 
Não podemos ser como as bexigas furadas, precisamos fechar esses buracos para que 
possamos deixar Deus habitar em nós. Líder, após a dinâmica, ore com as crianças. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

Nome: _______________________________________________________ data: ___/___/___ 


