
Obrigada por nos visitar. Preparamos especialmente para si e para a

sua família este estudo com base em Gálatas 5:22, 23 onde iremos

abordar um fruto por semana.

 

Neste estudo irá encontrar uma verdade central (a ideia principal que

queremos que as crianças interiorizem), e um versículo bíblico para

memorizar para cada fruto que será abordado. Ou seja, um versículo

por semana. Há também a História Bíblica, assim como algumas

atividades para que o estudo seja feito de uma forma interativa,

potenciando assim uma melhor interiorização da Palavra. A ideia não

é fazer tudo num só dia, mas ir fazendo as diferentes atividades ao

longo da semana, de preferência numa base diária, ao ritmo da sua

família. Pedimos que tenha a sensibilidade de adaptar os conteúdos

às idades e características das suas crianças. 

 

Ao longo do estudo iremos usar preferencialmente a Bíblia para

Todos (BPT), uma vez que tem uma linguagem acessível para as

crianças. 

 

Oramos para que este estudo seja uma ferramenta útil e que ajude a

sua família a aproximar-se mais, a brincar, a aprender e a crescer

juntos na Palavra de Deus. 

 

FRUTO
O

D O  E S P Í R I T O



Gálatas 5:22, 23: Ler a passagem e explicar as qualidades que estão lá

escritas. Pedir às crianças para darem alguns exemplos de

cada qualidade. Ajudá-las a perceber que à medida que

crescemos e amadurecemos na nossa fé, começamos a

mostrar estas qualidades na nossa vida. 

É importante orar, ler a Bíblia, refletir sobre o que Deus quer

nos ensinar, e por em praticar para crescermos e ficarmos

fortes na nossa fé.  

FRUTO
INTRODUÇÃO AO

D O  E S P Í R I T O

A ÁRVORE E O SEU FRUTO: Fazer uma árvore para colar numa parede, ou desenhar

uma árvore numa cartolina. Escrever na árvore "Cristão".

Pintar e recortar diferentes frutos e dar o nome de um

atributo/qualidade a cada fruto (colocamos os frutos que

vamos usar na margem). Semana a semana adicionam o

fruto que estão a estudar. Enquanto trabalham falem

acerca da diversidade de árvores e de frutos que Deus

criou. Uma macieira dá...maçãs. Laranjeira dá laranjas, etc.

A Bíblia diz que as pessoas também produzem fruto. Quem

tem Jesus, tem o Espírito Santo dentro de si. O Espírito

Santo habita em nós. É o Espírito Santo quem produz estes

frutos em nós. Isso não quer dizer que vai ser sempre fácil

mostrar estes atributos na nossa vida. Significa que agora

podemos responder com amor, domínio próprio, ou

paciência em situações difíceis, porque o Espírito Santo

habita em nós. À medida que buscamos a Deus e

aprendemos com Ele, e ouvimos as Suas palavras, o fruto

do Espírito será produzido em nós porque o Espírito de

Deus habita em nós. 

Lucas 6:43-45.

       FRUTOS:
         AMOR - MORANGO
         ALEGRIA - LARANJA
         PAZ - MELANCIA
         PACIÊNCIA - ABACAXI
         AMABILIDADE - UVAS
         BONDADE - BANANA
         FIDELIDADE - MIRTILOS
         MANSIDÃO - PÊSSEGO
         DOMÍNIO PRÓPRIO - MAÇÃ
    

 



DEUS É AMOR.
Como sabemos o que é o amor? O amor vem de Deus. Deus é amor, e Deus

demonstrou o Seu amor por nós ao enviar Jesus para morrer por nós. 1 João

3:16-18; 4:7-11. Só podemos amar verdadeiramente o próximo quando

amamos a Deus em primeiro lugar. Uma forma de amar a Deus é procurar

conhecê-lo mais e mais através da Sua Palavra e através da oração.

Quando chegamos mais perto de Deus, e aprendemos com ele e ouvimos a

Sua voz, estamos a habitar em Deus. Quando habitamos em Deus, e Ele

habita em nós, o fruto do amor é produzido nas nossas vidas. Ficamos

cheios do Seu amor e o Seu amor transborda de nós para as pessoas que

nos rodeiam. 

Ler 1 Coríntios 13:1-13. Sublinhar as descrições de amor encontradas na

passagem bíblica. (No caso dos pré-escolares pedir para levantar o braço

sempre que ouvir uma descrição do que é o amor.) Criar alguns cenários

em que a criança tem de fazer uma escolha e pedir para pensar de que

forma é que um não-crente e um crente responderiam a essa mesma

situação. Por exemplo: Um rapaz na escola que não tem amigos, e que é

mau e bate em todos. (Podem fazer a dramatização das situações.) 

 

                                                  

O FRUTO DO ESPÍRITO É

AMOR
VERSÍCULO BÍBLICO: "Nós amamos porque Deus nos amou primeiro."

1 João 4:19 (BPT)

        O AMOR É: Paciente e prestável. O amor confia, espera e persevera.

O amor NÃO é invejoso, nem egoísta. Não se envaidece

nem é orgulhoso. Não tem maus modos e não se alegra

com uma injustiça. (1 Coríntios 13:1-13).

Fui criado para amar a Deus e amar os outros. VERDADE CENTRAL:

   HISTÓRIA BÍBLICA :
A Parábola do Bom Samaritano. Lucas 10:25-37.

Em vez de simplesmente ler a história, porque não

fazer uma dramatização?! 

Morango.               FRUTO :



Um Amor que Transborda - Efésios 3:17, 18

MATERIAL NECESSÁRIO: um copo 

grande para cada criança e um prato 

fundo para colocar por baixo do copo; 

bicarbonato de sódio; vinagre; corante 

alimentar vermelho; colher de sopa; 

copos medidores.

 

INSTRUÇÕES: 

1. Colocar um prato fundo por baixo de 

cada copo. O copo vazio representa o 

vazio nos corações de quem não tem 

Jesus. 

2. Colocar um pouco de corante alimentar vermelho em cada copo.

Representa o sangue de Jesus que nos ama tanto, que morreu na cruz

pelos nossos pecados. 

3. Colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio em cada copo.

Quando damos os nossos corações a Jesus, Ele lava-nos de todo o

pecado e o Espírito Santo vem habitar em nós para nos ajudar a seguir a

Deus e a obedecer, e a amar a Deus e ao próximo.

4. Colocar lentamente meio copo de vinagre. O Espírito Santo trabalha

em nós e o Seu amor em nós é tão grande que começa a borbulhar em

nós e a transbordar dos nossos corações para aqueles que nos rodeiam.

                                                  



Gelados de Morango.
MATERIAL NECESSÁRIO: Formas de gelado. 

INGREDIENTES PARA 6 UNIDADES:

- 200g de morangos (frescos ou congelados)

- 1 iogurte natural

- 1 medida de iogurte de leite

- 2 colheres sopa de mel

- 1 colher sopa de sumo de limão

 

INSTRUÇÕES:

Para Bimby: Colocar todos os ingredientes dentro do copo e marcar 1 min.,

vel.9. Distribuir a mistura pelas formas de gelado e deixar no congelador

até que fiquem firmes. 

Se não tem uma Bimby: colocar todos os ingredientes dentro do copo da

varinha mágica ou de uma liquidificadora e triturar até obter uma mistura

homogénea. Distribuir a mistura pelas formas de gelado e deixar no

congelador até que fiquem firmes.  

Para desenformar melhor, colocar debaixo de água quente durante alguns

segundos. 

 

 

Amor em Ação
Conversar em família sobre as várias 

formas como podemos amar e demonstrar

amor para com o próximo. 

Escolher, em família, uma forma como 

poderão amar o próximo. 

 

Por exemplo: Fazer uma video-chamada a alguém que saibam que está

isolado neste tempo de quarentena, e dessa forma alegrar o dia dessa

pessoa. Fazer biscoitos e dar a um vizinho que esteja sozinho em casa

(com as devidas precauções).

 

 



Oração
Orar juntos todos os dias. Pedir a Deus que ajude a produzir em cada

um o fruto do amor. 

Divirtam-se a espalhar o amor de Deus!
 

MEMORIZAÇÃO DO VERSÍCULO BÍBLICO:
"Nós amamos porque Deus nos amou primeiro." 1 João 4:19 (BPT)

Imprima e cole o versículo bíblico em alguns pontos chave da casa

como por exemplo o espelho da casa de banho, o frigorífico, ou a porta

do quarto.

Ajude o seu filho/a a memorizar o versículo ao longo da semana. Para

tal pode fazer um jogo simples para ajudar a memorizar o versículo. Por

exemplo: passar uma bola ou balão uns aos outros. Quem tiver a bola

na mão tem de dizer o versículo antes de passar para outro. 



NÓS AMAMOS 
PORQUE DEUS 
N O S  A M O U
P R I M E I R O .

1 João 4:19





O Bom Samaritano (Lucas 10:25-37)


