
 

Coordenação de classes e especialidades 

Classe de Excursionista 

Plano de instrução 

 

3. Conhecer e entender a pessoa do Espírito Santo, como ele se relaciona, e qual o Seu 

papel no crescimento espiritual de cada ser humano. 

1. Objetivos 

1. Explicar a Trindade e saber o papel de Deus Pai, Deus Filho e Deus 

Espírito Santo. 

2. Explicar quem é o Espírito Santo. 

3. Explicar quando se iniciou o trabalho do Espírito Santo e até quando vai 

durar. 

4. Explicar sobre como o Espírito Santo é tratado no Espírito de Profecia. 

5. Explicar sobre o pecado contra o Espírito Santo 

6. Aprender o que é o batismo do Espírito Santo e o que devemos fazer 

para consegui-lo. 

2. Materiais 

1. Bíblia. 

2. Vídeos do Youtube. 

3. Equipamento para passar os vídeos (computador, caixa de som). 

4. Capítulo 22 da Revista Princípios – o conteúdo texto deve ser estudado 

antes do momento da instrução. Deve ser impressa uma cópia para cada 

desbravador.  

3. Vídeo interessante 

1. Uma grande e bonita verdade (Série Princípios) – vídeo de abordagem 

inicial ao requisito. 

2. O que é o pecado contra o Espírito Santo? 

4. Trabalhos 

1. Explicar por meio de redação ou cartaz a atuação do Espírito Santo 

desde a Criação até a Volta de Cristo. 

2. Preparar um cartaz citando 10 características da personalidade do 

Espírito Santo. 

5. Metodologia 

1. 1º Encontro (50 minutos) 

1. Atividade introdutória: assistir ao vídeo Uma grande e bonita 

verdade. 

2. Entregar a cópia do texto aos desbravadores e pedir para fazerem 

o estudo dirigido do tema (última página) no momento da 

instrução. 

3. Pedir para lerem o conteúdo em casa, para fixar a matéria. 

http://cantinhodaunidade.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Uma-grande-e-bonita-verdade.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ccH64KIj3hI&list=SPC9D31888427C6D7C
http://www.youtube.com/watch?v=utFRu6pMA7o
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4. Pedir aos desbravadores para fazerem os trabalhos 1 e 2 para 

trazer no último encontro. 

2. 2º Encontro (50 minutos) 

1. Atividade introdutória: realizar uma atividade diagnóstica sobre 

o conhecimento prévio dos desbravadores sobre o tema, por 

meio de algumas perguntas ao grupo. Anotar as respostas em um 

quadro e comparar ao final da aula. 

 Usar as perguntas do estudo dirigido, de forma a 

solidificar as respostas corretas. 

2. Conseguir a lição dos adolescentes do 1º trimestre de 2010. 

Copiar a seção O que você acha em um formato atrativo. 

Entregar a eles dar uns 3-5 minutos para pensarem. Aplicar a 

atividade descrita no Auxiliar (lição 2). 

3. Copiar a seção Estudando a História e entregar aos 

desbravadores para lerem, em grupos. Dar uns 5 minutos para 

discutirem com os grupos. Em seguida, dirigir um debate 

fazendo as seguintes perguntas: 

 Qual foi o sinal físico do Espírito Santo descrito na 

história? Qual seria a sua reação se tivesse visto essa 

manifestação? 

 Que milagre o Espírito Santo realizou? Por quê?  

 Em sua opinião, o que o Espírito Santo fez por eles pessoal 

e individualmente?  

 Qual foi a reação das pessoas que observavam a cena? 

Qual teria sido sua reação? 

4. Conferir com os desbravadores o andamento do trabalho (1 e 2) e 

lembrá-los que devem trazê-lo no próximo encontro. 

3. 3º Encontro (50 minutos) 

1. Atividade introdutória: realizar uma atividade diagnóstica sobre 

o conhecimento prévio dos desbravadores sobre o tema, por 

meio de algumas perguntas ao grupo. Anotar as respostas em um 

quadro e comparar ao final da aula. 

2. Dividir os desbravadores em grupo e entregar trechos do Espírito 

de Profecia. Pedir aos grupos para discutirem entre sim. Após 

alguns minutos (5-10), pedir para cada grupo expor as suas 

opiniões. [Nota: O instrutor deve ter um roteiro de perguntas 

que deseja que os desbravadores saibam a respeito e conduzir o 

debate de forma que eles cheguem a essas conclusões sozinhos]. 

3. Perguntar o que os desbravadores sabem sobre pecado contra o 

Espírito Santo e anotar as respostas em um quadro branco.  

4. Mostrar o vídeo O que é o pecado contra o Espírito Santo? 

5. Através de estudo dirigido, verificar o aprendizado dos 

desbravadores. 

6. Receber os trabalhos. 

http://cantinhodaunidade.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Auxiliar-Lição-Adolescentes-1-2010.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=utFRu6pMA7o
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6. Avaliação 

1. Pedir para os desbravadores fazerem um relatório das atividades 

realizadas. 

2. Apresentação do trabalho. 

 


