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Dinâmica “Cheios do Espírito Santo” 

Objetivo: Perceber a presença do Espírito Santo em nossa vida. 

Participantes: indefinido. 

Tempo Estimado: 15 minutos. 

Material: balões para todos os participantes. 

Palavra de Deus: 1 Cor 3,16 "Não sabeis que sois templo do Espírito e que o Espirito de 

Deus habita em vós?" 

Preparação: Antes de entregar as balões aos participantes e com as balões ainda vazias 

pegue uma agulha faça um pequeno furo em algumas balões sem que ninguem veja, 

pode até fazer dois ou três furos em algumas balões. Desde modo quando eles forem 

encher acontecerá o seguinte:  

- As balões sem furo, irão encher normalmente 

- As balões com um furo apenas irao encher, mas irao esvaziar-se 

- As balões com mais de um furo, podem ate nao encher pq a pessoa nao tera força 

para encher, ou entao enche, mas se esvazia muito mais rapido que as outras. 

Desenvolvimento: Entregar as balões e pedir que cada um encha as balões e esperar a 

todos os outros terminarem de encher. Quando todos encherem pedir para que eles 

soltem as balões, desde modo as balões irão realizar uma trajetória, podendo ir longe, 

ou então ir alto e depois cair perto de quem a lançou, isso não importa. 

Conclusão: Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, vão mais longe, evangelizam os 

outros. Os que estão vazios não espalham a palavra de Deus, porque quando ouvem a 

Palavra rapidamente se esvaziam e porque se esvaziam? Porque suas vidas estão 

cheias de "buracos" que impedem que Deus entre em sua vida e ali permaneça, o 

prazer imediato oferecido pelo mundo, o pecado etc. 



Dinâmica para falar sobre O Espírito Santo 

 

Vamos celebrar a Festa de Pentecostes. E falar sobre o Espírito Santo para as pessoas que 

ainda não têm maturidade na fé é sempre difícil, uma vez que é algo que se sente, não que se 

vê. Reconhecer a acção do Espírito Santo é uma experiência sensitiva, espiritual, para a qual as 

palavras são insuficientes. 

Mas, podemos aplicar uma dinâmica que ajude os catequizandos a compreenderem de que 
forma o Espírito Santo age no coração das pessoas. 
 
Material necessário: 
Uma vela (pode ser uma velinha votiva) 
Um pratinho (para colocar a vela) 
Um tubo redondo com 10 a 12 cm de diâmetro e 20 cm de altura, aberto nas duas pontas 
(pode ser um pedaço - 20 cm - de cano de água de 4 polegadas) 
Um pedaço de cartão grosso ou madeira, maior que a boca do tubo. 
No dia do Encontro: 
 
Preparar o local de modo que as cadeiras fiquem em círculo, em volta de uma mesa. Depois da 
acolhida e da oração inicial, fazer a leitura do Evangelho de João 20, 19-22. Pedir aos 
catequizandos que reflictam sobre o que Jesus faz. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os 
apóstolos e os enviou ao mundo para que? Essa ordem de Jesus foi apenas para aqueles que lá 
estavam? O Espírito Santo foi dado somente a eles? Mostrar que todos recebem o Espírito 
Santo pelo Baptismo e pela Crisma. 
 
Questionar: Se todos recebem o Espírito Santo, por que há pessoas que não vivem conforme o 
Espírito. 
 
 
Dinâmica: 

1. Pedir a atenção de todos e mostrar a vela que está sobre a mesa. Dizer que essa vela 
acesa simboliza o Espírito Santo no coração das pessoas. Acender a vela e pedir que um de 
cada vez se aproxime e coloque a mão próxima da vela. Depois que todos fizeram a 
experiência, perguntar o que sentiram: calor, ardência. Comparar isso com o que sente aquele 
que tem o Espírito no coração e também o que sentem as outras pessoas que se aproximam 
deste, pois quem tem o Espírito no coração é acolhedor e solidário. 

2. Colocar a vela debaixo do tubo deixando a ponta de cima aberta. Pedir que um de 
cada vez se aproxime, encoste a mão no tubo, chegando próximo e olhando dentro. Depois 
que todos fizeram isso, perguntar se a vela ainda está acesa, se eles estão vendo ou se 
sentiram o calor da vela. Mostrar que a barreira que foi colocada impediu que a chama fosse 
vista ou seu calor fosse sentido. Comparar com aqueles que tendo o Espírito no coração, 
apesar de nutri-lo com orações (continuar ligado a Deus) não se abrem para as outras pessoas, 
mantendo o coração fechado. Mostrar que apesar da chama não se apagar, ela já não é mais 
tão forte, está fraca, sem calor. 

3. Tampar a parte de cima do tubo por alguns instantes, até que o ar que havia dentro 
dele seja consumido e a vela se apague. Enquanto isso questionar o que acontece com as 
pessoas que receberam o Espírito Santo, mas não manteve nem mesmo o contacto com Deus. 
Destampar e deixar que cada um possa verificar que a vela se apagou. Comparar com as 
pessoas que se afastam de Deus e por isso não alimentam o Espírito que está no seu coração. 



Explicar que o Espírito não foi embora, está lá, mas já não consegue aquecer o coração dessas 
pessoas. No entanto, se elas se aproximarem de Deus e das outras pessoas que estão repletas 
do Espírito, essa chama vai se acender novamente. 
 
 
Conclusão: 
Ler o texto do Pentecostes, Ato dos Apóstolos 2, 1-6, e mostrar que aqueles que recebem o 
Espírito Santo de Jesus devem ir ao mundo, às outras pessoas e dar testemunho do seu amor.  



Dinâmica “A Construção da Comunidade” 

Nós vamos colocar um pedaço de jornal, que será entregue para cada um de vocês agora, no 
chão, debaixo dos pés, será como se ele fosse nossa casa, como se morássemos nele. 
 
Cada um vai escolher uma palavra contida no jornal, para poder se aproximar de um vizinho 
para conversar. Esta palavra pode ser de uma conquista ou um problema, que afeta ou ajuda a 
vizinhança, a comunidade. 
 
Agora vocês vão aproximar-se de dois a dois, carregando sempre o jornal, depois de três a três 
até que todos formem um único grupo. O Grupo deverá saber as palavras de cada um e nelas 
perceber quais são as coisas boas e quais os problemas que estão presentes. 
 
O dirigente fará com que o grupo todo se organize em comunidade, tentando preservar as 
coisas boas e buscar soluções para os problemas. 
A organização partirá de cada casa-jornal, que exigirá sair do seu lugar, ir ao encontro, 
dialogar, respeitar, até chegar a uma forma adequada de comunidade, sobretudo que circula 
(circular). 
 
AVALIAÇÃO: 
 
1.      Formamos uma comunidade? Sim? Não? Por quê? 
2.      Quais as dificuldades encontradas? O que mais ajudou na organização? 
3.      O que precisamos fazer para chegar a uma convivência comunitária? 
 
O QUE APRENDEMOS COM ESTA DINÂMICA 
 
Que as comunidades não se formaram sem enfrentarem conflitos, e muitos relacionados às 
diferentes culturas existentes, aceitação por parte das autoridades, modos diferentes de 
entender o caminho da fé, foram grandes os desafios enfrentados pelos seguidores de Jesus 
Cristo. Mas, como eles superaram estes momentos difíceis? Alguém sabe me dizer? (Ouvir as 
respostas) 
(Imagem de pessoas reunidas em uma casa) 
 
As pessoas reuniam-se nas casas (atos dos Apóstolos 4,23-31), partilhavam a vida, trocavam 
notícias, escutavam a Palavra do Senhor, rezavam, celebravam a Eucaristia e se encorajavam 
para anunciar Jesus Cristo.  Era a partir das pequenas comunidades, com fortes laços afetivos e 
de ajuda recíproca que seus membros reanimavam as esperanças e se tornavam fortes para 
perseverar e testemunhar o Evangelho de Jesus. 
 
Se olharmos para a vivência da nossa comunidade de hoje, vamos perceber que aconteceram 
grandes mudanças em relação ao que ela era ontem, embora os problemas e os desafios 
sejam grandes. A questão é encontrar soluções. Sabemos que a maioria das Comunidades vive 
de fato a Palavra de Deus e a ajuda mútua, mas por outro lado, encontramos muitas 
comunidades que se parecem muito com grupos de pessoas que não se conhecem, que vivem 
seus interesses, que querem apenas aparecer, ou mesmo, de pessoas que estão presentes nela 
só para distribuir tarefas e funções. 
 
O que acontece na verdade nestas comunidades é que as pessoas sempre se reúnem, 
trabalham lado a lado, preocupados com mil afazeres, esquecendo-se das coisas mais 
necessárias e essenciais. 



Dinâmica “Os Sete Dons do Espírito Santo” 
 

- Recortar um pequeno coração. 

- Cada participante escreverá nos dois lados do coração uma qualidade ou dom que possui. 

 

RESPONDER INDIVIDUALMENTE: 

- De onde provêm estes dons? 

- Para que servem estes dons na minha vida? 

- Eu os coloco ao serviço de quem? 

- Como os faço frutificar? 

 

PARTILHAR COM ALGUÉM AS PERGUNTAS. 

 

- Colar os corações numa cartolina e perceber a riqueza que somos no conjunto dos dons 

recebidos. 

- os dons, só para si, pouco significam. 

- Mas quando partilhados, significam riqueza multiplicada. 



Dinamica para jovens “Guiados pelo Espírito Santo” 

 
Objetivo: Aprender a ouvir a voz de Deus, independente do caminho para qual Ele nos 
guia, sempre ore antes de realizar, peça uma direção para Deus. 
 
01 - Selecione algumas pessoas, coloque elas em fila de olhos fechados 
 
02 - Divida os demais em dois grupos e converse com eles sem os da fila ouvir. 
grupo A: os que vão incentivar seu comando 
Grupo B: os que vão contrariar seu comando 
 
03 - O orientador vai a frente da fila e vai dando orientações, por exemplo: a direita, a 
esquerda, cuidado abaixe, vire, etc. 
 
04 - O grupo a B, vão incentivando ou contrariando as orientações 
 
05 - Pergunte aos da fila se foi difícil saber qual voz ouvir. No fim falar sobre as vozes 
no caminho da orientação de Deus, lembrando que existem algumas vozes em nossa 
caminhada, a nossa, a dos outros e a de Deus. 
 
Leia:  
Romanos 8-14, em seguida leia. 
Genesis 12-1, Abrão ouvindo a voz de Deus,  
Genesis 12-10 Abrão seguiu sua voz e se deu mal no Egito 
Genesis16-2 Abraão ouviu Sara e teve Ismael 
Genesis 21-1 Abraão ouviu Deus e teve sua promessa cumprida. 
 
Ouçam sempre a voz de Deus e ignore as demais, Deus nunca vai contra sua palavra, 
nunca fere seus princípios. 

 
 



"Transporte de vida" - Dinâmica do Espirito Santo 
 
ANTES DE JOGAR: os participantes se reúnem em plenária animismo ou em pequenos grupos, 
conforme necessário. Apresentamos um cartaz da foto, ou desenho de um carro em circulação 
para discutir suas características 
 
JOGO: Após a fala de lápis e papel distribuído aos participantes para responder o trabalho 
seguinte leva individualmente: Pintar um carro que você será chamado: o carro da vida. Agora 
digite as seguintes especificações de seu carro: 
 

 
 
APÓS JOGO: O líder convidou os participantes a partilhar experiências e colocar as seguintes 
questões para facilitar a reflexão 
 

 




