
SEMANA 43 – FRUTOS DO ESPÍRITO 

 

NOME: ________________________________________________- Data: 24/10/2021 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela precisará totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em Gálatas 5:22 e 23; 

• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 

____________________________________________________________________________________ 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 

“O SENHOR É A MINHA FORÇA” (Salmos 28:7a)  

 

Gestos: O SENHOR -apontar para o alto; É A MINHA FORÇA - braços em posição de forte mostrando o 

muque. 

____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

 Olhe para essas árvores! Qual você acha que é melhor: uma 

árvore com frutos ou uma sem frutos? Com certeza a árvore com 

frutos, pois ela nos alimenta. Você sabia que somos parecidos 

com uma árvore? Vou explicar… 

 Antes de nós conhecermos a Deus, éramos como aquela 

árvore sem frutos, estava faltando algo para que a nossa árvore 

produzisse frutos. Então nós conhecemos e aceitamos a Deus, 

Ele passa a viver dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós 

e isso muda tudo! Assim, nossa árvore começa a dar os primeiros frutos! OBA! Mais quais são estes frutos? 

Durante esta semana vamos aprender!  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 

  
* ATIVIDADE: Pintar a árvore que tem mais frutos. 

 
 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir:  “Senhor Jesus, quero ser como 
uma árvore frutífera!” 
____________________________________________________________________________________ 

 
TERÇA-FEIRA: 

 
* HISTÓRIA:  
 Somos árvores frutíferas, e damos vários frutos como:  

* ALEGRIA: Nós, que temos Jesus em nosso coração, podemos 

também sentir alegria quando cantamos, quando faz sol e 

podemos brincar com os amigos, também quando chove e temos 

que ficar em casa, quando falamos com Jesus em oração, quando 

vamos aos cultos. Se estamos alegres em qualquer situação isso 

mostra que temos o Fruto do Espírito Santo em nossas vidas.  

* PAZ: Quando Jesus foi para o céu ele deixou o Espírito Santo, 

como consolador. Jesus disse assim: “Fiquem tranquilos eu vou 

deixar a minha paz para todos, para que não tenham medo e nem 

fiquem aflitos por nada deste mundo, vocês terão paz mesmo nas dificuldades, porque eu serei com vocês 

através do Espírito Santo” A paz faz parte do fruto do Espírito Santo em nossas vidas.  

* FIDELIDADE: A Bíblia, que é a Palavra de Deus, fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque 
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Fidelidade é ter fé, acreditar e 
confiar em Deus. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 

 
* ATIVIDADE: Quando temos o Fruto do Espírito Santo, ficamos alegres em qualquer situação. Desenhe o 
sorriso no rosto das crianças. 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, que a sua alegria 
esteja sempre em meu coração!” 
___________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

 

* HISTÓRIA: 

 Vamos continuar falando sobre os frutos do espírito, 

hoje vamos conhecer:  

* PACIÊNCIA: Paciência significa saber esperar.  

* AMABILIDADE: tratar as pessoas com carinho e respeito. 

Existem três palavras básicas que mostram amabilidade e que convêm serem utilizadas com frequência: 

obrigado, desculpa e por favor.   



* BONDADE: O Pecado faz com que as pessoas só pensem nelas mesmas e se esqueçam das 

necessidades dos outros, mas o Espírito Santo nos ensina a sermos bondosos uns com os outros, cuidando, 

amando, protegendo, dividindo o que temos, fazendo o bem a todas as pessoas, como o Senhor Jesus fez 

conosco.  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 

 
* ATIVIDADE: Pintar as imagens que demonstram gentileza, amabilidade. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigado por me 
amar!” 
____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

  

Hoje vamos Falar sobre mais alguns frutos do espírito: 

* AMOR: nós amamos as pessoas porque Cristo está em nosso 

coração e através do Fruto do seu Espírito, o dom do amor é que 

amamos uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou, mesmo as 

pessoas que nós achamos que não são muito legais ou que nos 

deixam às vezes chateados também devem ser amadas.  

* MANSIDÃO: Ser manso é não reclamar do que não temos, mas confiar em Deus que cuida de nós. Não 

fazer igual a quem fez algo que nos deixou triste ou com raiva para deixar a pessoa assim também.  

* DOMÍNIO PRÓPRIO: O Senhor nos manda ter controle sobre todos os nossos desejos e não exagerar, 

por exemplo, na comida, na hora de assistir televisão. não podemos ficar o dia todo assistindo televisão ou 

jogando no celular ou tablet, ainda que a gente goste, não faz bem para a nossa mente, nem para o nosso 

corpo. Devemos ser controlados. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 

 
 
* ATIVIDADE: Jesus disse para amarmos uns aos outros. Vamos pintar a cena. 



 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, eu quero amar as 
pessoas” 
_____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

 

 São muitos frutos bons, mas esses frutos não nascem assim tudo 

de uma vez. Para que possamos dar bons frutos devemos conhecer a 

Deus, falar com ele, porque a oração é muito importante e também 

precisamos conhecer o que diz no livro da Bíblia, que é a Palavra de 

Deus, para conhecermos mais a Deus e à medida que formos 

conhecendo a Deus os bons frutos vão aparecendo. Como é bom ser 

uma árvore frutífera! Eu vou dar bons frutos. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA 

FORÇA. 

 
* ATIVIDADE: Cole imagens ou desenhe frutas na tigela 
representando os frutos do espírito. 
 

 
 
 

 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Jesus, obrigado por tudo o que 
aprendi esta semana!” 
 


