
CULTO 4 – CONTANDO COM O GRANDE AMIGO
 28 outubro de 2018

OBJETIVO
As crianças  entenderão  que  o  Espírito  Santo  é  o  Grande  Amigo  que  está
sempre conosco e nos ajuda.

BASE BÍBLICA
Salmo 54.4; joão 14.16-17; Atos 2.1-4,14,37-41; 10.19-20,23-45

VERSÍCULO 
“… o Senhor é quem me sustenta a vida” Salmo 54.4

CONHECENDO MELHOR O ASSUNTO
No dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos quando a

promessa de Jesus de Atos 1.8 foi  cumprida. “O ruído do vento, quando o
Espírito Santo desceu sobre os discípulos, representa o fato que o texto grego
conta com uma palavra somente para indicar vento e Espírito. As chamas em
forma  de  lingueta,  por  cima  das  cabeças  dos  discípulos,  simbolizaram  a
capacidade de falar miraculosamente em idiomas que não haviam aprendido,
em reversão da confusão das línguas por ocasião da construção da torre de
Babel” (Panorama do Novo Testamento – R. Gundry). A descida do Espírito
Santo transformou a vida dos discípulos, dando-lhes coragem para cumprir a
ordem de Jesus de pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia e Samaria e até
aos confins da terra.

Atos  8  relata  a  evangelização  dos  samaritanos  com  a  subsequente
descida  do  Espírito  Santo  sobre  eles,  mostrando  que  o  Espírito  não  era
somente para os judeus cristãos.

Pedro, após a visão na casa de Simão, obedeceu à voz do Espírito Santo
e foi  à casa de Cornélio, um romano, para pregar o evangelho e o Espírito
Santo não eram somente para os judeus e samaritanos, mas também para os
gentios.

A promessa da companhia constante do Espírito não era feita por Jesus
somente  aos  primeiros  discípulos,  mas  para  todos  os  crentes  de  todas  as
épocas. Ao nascermos de novo, recebemos o dom do Espírito Santo, conforme
Romanos 8.9-11 e 1Coríntios 12.13.

Dirigente, entregue sua vida ao Espírito santo. Ele pode dar coragem para
testemunhar  de  Jesus.  Busque  orientação  em Deus  ao  preparar  o  culto  e
ministre  na  força  Dele,  confiando  na  promessa  de  Jesus  que  “…esse  vos
ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo…” (Jo 14.26).

MENSAGEM (Atos 2.1-4,14,37-41; 10.19-20,23-45)
Vocês se lembram que antes de JESUS morrer, Ele prometeu aos discípulos
que nunca iriam ficar sozinhos? Deus mandaria um Grande Amigo para estar
bem  perto  e  os  ajudar.  Quem  seria  esse  Amigo?  (Deixe  que  as  crianças
respondam) Muito bem! O Grande Amigo é o Espírito Santo. Mas será que Ele
veio mesmo?
Numa  festa  do  povo  judeu,  chamada  Pentecostes,  os  discípulos  e  muitas
pessoas que criam em JESUS estavam reunidos. De repente, veio do céu um



barulho como de um vento forte, e esse barulho encheu toda a casa onde eles
estavam. Então, viram umas coisas parecidas com chamas de fogo, que se
espalharam  sobre  eles.  Essas  chamas  eram  diferentes,  não  queimavam
ninguém.  Os  discípulos  entenderam  que  havia  chegado  o  Grande  Amigo
prometido por JESUS.
O Grande Amigo veio para ajudar os discípulos a cumprir a tarefa e a ter uma
vida obediente ao Senhor. Quem pode dizer-me qual era a tarefa? (Deixe que
as crianças respondam). A tarefa era falar do amor de JESUS para todas as
pessoas. E foi isso o que eles fizeram! Pedro, um dos discípulos, naquele dia
falou  de  JESUS  para  muitas  pessoas.  Elas  aceitaram  a  JESUS  e  foram
batizadas. Que coisa maravilhosa!
Certa vez, Pedro estava orando, e o Espírito Santo falou com ele assim: “estão
aí três homens… vai com eles”.  Aqueles homens eram empregados de um
homem  chamado  Cornélio.  Ele  era  romano  e  chefe  de  muitos  soldados.
Cornélio  acreditava  em  Deus,  orava,  ajudava  as  pessoas  pobres,  porém
faltava-lhe  a  coisa  mais  importante  –  ele  precisava aceitar  a  JESUS como
Salvador.  Por  isso,  o  Espírito  Santo  mandou  que  Pedro  fosse  à  casa  de
Cornélio para falar com ele. E agora? Como Pedro iria fazer, porque os judeus
não podiam entrar na casa de quem não era judeu. Será que ele obedeceu?
(Deixe as crianças participarem). Pedro obedeceu ao Espírito Santo, pois sabia
que Ele iria ajudá-lo a falar de JESUS.
Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, teve uma surpresa! A casa estava
cheia de gente. Então Pedro começou a falar do grande amor de Deus em
mandar JESUS para morrer no nosso lugar. Deus fez viver novamente para ser
o Salvador de todas as pessoas que crerem Nele.
Cornélio  e  todos  que  ouviram  Pedro  falar  entenderam  que  precisavam  se
arrepender e pedir a Deus pelas coisas erradas que faziam.
Crianças, a BÍBLIA diz que todas as pessoas que estavam na casa de Cornélio
ouviram e creram no que Pedro contou sobre JESUS, e receberam o Grande
Amigo, o Espírito Santo. Que bom! Elas também puderam ter sempre o Espírito
santo bem perto delas.
E você já recebeu a JESUS como salvador da sua vida?

CONCLUSÃO (Deve ser falado em todas as salas)
Se você já aceitou a JESUS como salvador, o Espírito Santo é seu amigo e
mora no seu coração. Ele é um Amigo que nunca o deixa sozinho; que irá
alegrar o seu coração quando você estiver triste; ajudá-lo a lembrar as lições
bíblicas que você já aprendeu; mostrar-lhe o que deve fazer para agradar ao
Senhor e ajudá-lo a falar de JESUS às outras pessoas. Ele nos ajuda também
a crescer na vida cristã.
E se você não aceitou a JESUS como Salvador, pode aceitar ainda hoje e
receber o Grande Amigo, o Espírito Santo.

CÉLULA
Reflexão e aplicação: Quando você se sente sozinho, triste, o que faz? (Deixe
as crianças responderem).  Como é bom quando alguém fica perto de você
para consolá-lo, põe você no colo, dá-lhe um abraço…
Sabem  crianças  os  discípulos  também  ficaram  tristes  quando  JESUS  lhe
contou  que  logo  iria  voltar  para  o  céu.  Mas  JESUS  lhes  disse  que  não



precisavam ficar tristes, pois Ele pediria a Deus para mandar um Amigo que
ficaria  para  sempre com eles.  Esse amigo é  o  Espírito  Santo,  que JESUS
chamou de Consolador ou Auxiliador.
Nesse  momento  enfatize  para  as  crianças  que  o  Espírito  Santo  mora  nas
pessoas que já aceitaram a JESUS como Salvador e que Ele nos ajuda, nos
consola,  nos ensina o que devemos falar  e nos guia.  Realmente Ele é um
grande amigo!
Comunhão:  Perguntar para as crianças se elas têm algum pedido de oração
ou de agradecimento, anotar os pedidos e agradecimentos, e orar por eles.
Encorajar as crianças também, a orarem umas pelas outras.

FAZENDO A ARTE
As crianças vão encontrar o caminho certo e colorir o desenho. É importante o
líder da sala explicar para as crianças sobre a atividade que será feita.

CONTANDO A HISTÓRIA
Cada líder vai usar o seu recurso para contar a história.

VIVENDO O DESAFIO
Introdução:  Jesus,  Deus  Filho,  executou  o  plano  vindo  ao  mundo  como
homem  para  morrer  na  cruz,  pagando  o  preço  dos  nossos  pecados  e
ressuscitando para nos garantir a vida eterna com Deus.
Deus, o Espírito Santo, nos ajuda a ficar no caminho certo. Ele é o Espírito de
Sabedoria, de Conselho, de Entendimento. Ele é o Consolador e o Espírito da
Verdade. Ele revela o Salvador ao pecador, convence-o do seu pecado e leva-
o ao arrependimento.

Dinâmica
Água: Representa o mundo em que vivemos hoje em dia.
Dedo: Representa todos nós, nossa vida.
Orégano: Representa o pecado, coisas que fazemos que desagradam a Deus.
Detergente: É o Espírito Santo, a armadura que nos reveste.
Pegue um prato com água, vá explicando para as crianças que aquela água
representa o mundo em que nós vivemos. Antes tudo era perfeito e puro e,
num momento da história, o pecado entrou no mundo, JESUS, o filho de Deus
veio ao mundo e morreu numa cruz para nos purificar do pecado. Ele voltou ao
céu mas não nós deixou sozinho, deixou o Espírito Santo, como nosso amigo,
consolador. Depois pegue um potinho com um pouco de orégano e vá jogando



uma  quantidade  pequena  na  água,  dizendo  que,  este  orégano  significa  o
pecado, tudo aquilo que fazemos que não agrada a Deus.
Então,  você  passa  o  detergente  no  dedo  e  coloca  o  dedo  no  prato,
automaticamente  a  sujeira  vai  para  as  laterais  do  Prato.  Explique  para  as
crianças que é assim que acontece quando nós buscamos a Deus, o Espírito
Santo entra nas nossas vidas formando uma armadura, nos livrando de todo
mal fazendo com que o pecado se afaste.
O Espírito Santo mora no coração de cada pessoa que aceita a JESUS como o
seu Salvador.


