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No mês de junho comemoramos o “Dia de Pente-
costes”, quando nos lembramos do momento em que 
o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, em forma 
de línguas de fogo.

Este momento foi muito importante na história da 
Igreja Cristã, pois a partir daquele dia, os discípulos 
começaram a anunciar a Palavra de Deus com toda a 
coragem e fé, levando a mensagem da salvação a todos 
os povos da terra.

A mensagem da Palavra de Deus chegou a um ho-
mem chamado Martinho Lutero, e o Espírito Santo 
agiu em seu coração, fazendo-o lutar para que todos 
pudessem conhecer a Bíblia Sagrada. Ele traduziu a Bí-
blia para a língua que o povo podia compreender, e isso 
mudou a história.

Através da Escritura Sagrada (Gálatas 5.22), Lutero 
sabia que o Espírito Santo produziria frutos no cora-
ção das pessoas. Assim a verdade prevaleceria diante 
de qualquer ensinamento errado que pudesse existir.

“Somente pela 
Escritura Sagrada 

temos a Vida 
Eterna em 

Cristo Jesus”
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DOMÍNIO PRÓPRIO

1.  A Bíblia fala dos frutos do Espírito. Escreva dentro de cada 
fruta o nome de um fruto do Espírito que está no quadro abaixo. 



2. Pinte o desenho seguindo as indicações das cores e descubra dois símbolos do Espírito Santo:

A – amarelo
V – vermelho

Atenção: Onde não houver letra, deixe em branco.



 4. Complete as frases com as palavras do quadro:

a) A Bíblia é a Palavra de ____________________________.  

                                                                             
b) Martinho___________________________ trabalhou duro para ensinar a verdade da Palavra de Deus.

c) Na _______________________________ encontramos a verdade da salvação em Cristo Jesus.

3. Martinho Lutero esforçou-se para que a Bíblia chegasse à casa das famílias, e, assim, as crianças também 
poderiam conhecer as histórias bíblicas. Ligue os números de 1 a 18 e aparecerá uma Bíblia. Dentro dela, desenhe 
uma história bíblica que você conhece. 

BÍBLIA          DEUS          LUTERO


