
A maçã
A maçã tem casca, polpa e semente. Não 

são três maçãs, mas é uma só maçã.

A Trindade
O verdadeiro DEUS tem três Pessoas: Deus 

Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 
três deuses, mas Um só Deus.

Venha, vamos conversar sobre o Espírito Santo! 

Creio no Espírito Santo
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Vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito
No lugar onde fui colocado por Deus
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Você já sabe que o nosso Deus é um Deus Triúno, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 
Deu para entender? É difícil, mas o que é muito legal é que Deus não nos pede para entender, ele nos 

pede para crer. 
Você já ouviu falar do exemplo da maçã?

Na Trindade:
o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, mas um só Deus, por 

isso chamamos Deus TRIúno. 
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Destes três, talvez o menos conhecido seja o Espírito Santo, você não acha?

DEUS PAI: nos criou. Vemos a obra de Deus Pai ao nosso redor todos os dias nas maravilhas 
de sua criação. 

DEUS FILHO, Jesus: nos salvou. Conhecemos a obra de Jesus. Ele veio no Natal, ele morreu 
por nós e ele ressuscitou e está conosco sempre.

E DEUS ESPÍRITO SANTO, o que faz?

* Ele está conosco desde a criação do mundo!

* Nós só podemos crer por causa do trabalho do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo

e do que ele dá para nós, porque sem ele não somos capazes de crer em Jesus. 

* Ele está bem ao nosso lado: O Espírito Santo vem a você pelo Batismo, 

pela Santa Ceia, pela Palavra – a Bíblia, 

pelo perdão de pecados.

* É por causa dele que temos fé! 

* O Espírito Santo nos chama, nos dá sabedoria, força e coragem. O Espírito Santo é o Consolador.

* Toda vez que você falar “Creio em Deus Pai todo-poderoso...” é porque o Espírito Santo 
está no seu coração.

* O Espírito Santo  faz morada no nosso coração .

Toda vez que alguém perguntar para você: 
“Em que você acredita?”  

Podemos responder com as palavras do 
Credo Apostólico: 

“Creio em Deus Pai todo-poderoso... 
Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor... 
Creio no Espírito Santo”. 

Pentecostes
Uma das vezes em que o Espírito Santo agiu sobre as pessoas foi no Dia de 

Pentecostes. E ele veio para consolar as pessoas que estavam tristes porque 
Jesus não estava mais fisicamente aqui na terra.

Quando Jesus voltou para o céu, ele prometeu enviar o Espírito Santo. Então, 
50 dias depois da Páscoa, quando os discípulos estavam reunidos, eles ouviram 
um vento forte e viram chamas de fogo sobre as cabeças de todos. O Espírito 
Santo deu a eles o poder de falarem sem medo sobre Jesus. Este dia é chamado de Pentecostes.

Desenhe uma chama sobre a cabeça de cada uma das pessoas e, se quiser, pinte a roupa delas. 
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Complete a terceira parte do Credo Apostólico, preenchendo as lacunas utilizando as palavras 
do quadro. 

Creio no ____________ ____________, na santa igreja ___________, na comunhão dos

 _______________, na ______________ dos pecados, na ________________ da carne 

e na ___________ ___________. Amém. remissão – vida – eterna – Espírito  
ressurreição –  Santo – santos – cristã

Você sabia?  
A palavra “Pentecostes” vem da palavra grega pentekoste que quer dizer 

quinquagésimo (50º). Exatamente 50 dias depois que Jesus ressuscitou dos 
mortos, o Espírito Santo veio sobre os discípulos na forma de chamas de fogo.

No dia de Pentecostes, cada um ouviu a 
mensagem de Deus em sua própria língua. 

Em que línguas as pessoas ouviriam 
hoje a mensagem da salvação?

Cite algumas:

Veja as letras que estão marcadas em cada palavra abaixo. Escreva essas letras nos espaços e você 
verá uma linda mensagem, escrita em Joel 2.18:

Derramarei o meu   __ __ __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __           toda a
                  1    2   3   4   5   6    7   8        9  10  11 12 13    

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
 14  15 16 17 18  19  20 21 22  23

1. DEUS 9.SANTO 14. CARINHO 
2. ANJOS 10. ORAÇÃO 15. NUVEM 
3. PENTECOSTE 11.BÊNÇÃO 16. AMIGO 
4. ALEGRIA 12.RESSURREIÇÃO 17. SALVADOR 
5. PERDÃO 13.ESPERANÇA 18. NATAL 
6. IGREJA  19. DISCÍPULO 
7. BATISMO  20. DÁDIVA 
8. AMOR  21. APÓSTOLO 
  22. CARIDADE 
  23. VERDADE 

 




