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AULA 5- Referencial de amor 

 

Jesus e os discípulos 

Chegamos ao fim da nossa campanha, e vamos encerrar com grande festa, seguindo o maior referencial 

de amor que é Jesus. 

 

Para você professor (a): 

 

Vimos ao longo da campanha exemplos a ser seguido, você também é um referencial, as crianças querem 
te copiar. O que em você mais chama a atenção delas para que te copiem?  
Dentre tantas características marcantes vamos destacar o amor, pois o amor nos diferencia como igreja, é 
a essência de Deus, a direção é: amar uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas. 
O amor é dom de Deus, todas as barreiras são vencidas pelo amor, o amor nos traz superação de limites e 
nos leva a viver segundo a vontade de Deus e vivendo segundo a vontade de Deus com certeza você será 
um referencial que exala o amor Dele. 
Deus demonstra seu amor em cada atitude seja de correção, exortação ou proteção, sempre há o amor. 
Sem amor não é possível ser um referencial segundo o coração de Deus. 
Vamos lá! Deus te escolheu para que o amor Dele transborde através de você. 
 

Boa aula! 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 8:1;4  Lucas 5:12;16  Marcos 1:40;45; João 14.15 . João 3.16 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que Jesus é o maior referencial de amor. 

 Ajudar cada criança a demonstrar amor a Jesus Cristo, fazendo o que Ele gostaria que elas fizessem. 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Crianças têm valores baseados em referenciais errados, que confunde amor como troca de interesses.  
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Festaaa!!! A sala deve esta arrumada com uma linda decoração, espalhe balões de coração por todo lado. 
 
1. Escreva, em pedacinhos de papel, as seguintes pistas e antes da aula, esconda pela sala. 

 Pista 1: Ele nos ama; 
 Pista 2: Ele aprendeu carpintaria quando menino. 
 Pista 3: Ele ama as criancinhas e as abençoa. 
 Pista 4: Ele ensinou-nos a amarmos uns aos outros. 
 Pista 5: Ele morreu por nós e tornou possível o arrependimento.      

 
2.  Experiência – Material: jarra ou pote transparente, pedra, areia e água. 
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Primeiro coloque várias pedras na jarra e pergunta às crianças se a jarra está cheia (algumas dirão que 
sim). Responda que não, que ainda cabe mais coisa; então comece a colocar areia até parecer que está 
cheia (elas dirão que agora sim, está cheia). Diga que ainda não e pergunte se ainda cabe algo mais. 
Coloque água até encher a jarra. Pergunte se agora está cheia (as crianças dirão que sim). Explique que 
Deus é como a água que encheu a jarra e cada espaço vazio. Nem a pedra e nem a areia 
puderam preencher os espaços vazios. Podemos encher nosso coração de coisas, mas nada disso nos 
preencher, pois o nosso coração tem que estar cheio de Deus e estando com o coração cheio de Deus 
vamos espalhar o amor Dele por onde formos, e fazer coisas maiores como Ele disse. Amém?!  

 
 
MINISTRANDO: 

Olá crianças, esse mês conhecemos grandes referenciais, quem lembra? Muito bem! Hoje nós vamos falar 
sobre mais um grande referencial, o maior e perfeito. Sabe quem é? Vou dar algumas pistas, só que vocês 
terão que encontra-las, elas estão escondidas, vamos procurar?? As crianças deverão ler e para as que 
ainda não sabem você deverá ler professor. 
Sobre quem são essas pistas? Isso mesmo é sobre Jesus Cristo. Ele nos ama; sabemos disso por causa das 
muitas coisas que Ele fez por nós. Mas o que ele fez? Ele deixou o seu trono de gloria e viveu aqui como 
homem e deixou grandes ensinamentos. Em tudo que Ele fez demonstrou amor. 
O amor é um sentimento muito bom. Você já se perguntou de onde ele vem?Quem inventou o amor? Foi 
Deus!Ele é a fonte de amor. Ninguém poderia amar se Deus não tivesse pensado nisso antes, pois foi Ele 
quem colocou esse sentimento em nós. Ele nos amou primeiro e nos  ama tanto que enviou Jesus para nos 
salvar. 
Jesus curou o cego, o paralitico, ressuscitou mortos, transformou a água em vinho, multiplicou Paes e 
peixes, acalmou o vento e o mar, ensinou multidões e multidões, fez discípulos, Sabem o que é discípulo? É 
aluno, seguidor, e Jesus escolheu um por um, foram 12 escolhidos e andaram com Ele e acompanharam o 
mestre Jesus em seus ensinamentos e milagres. Imaginem que maravilha poder acompanhar Jesus bem de 
pertinho? 
Quem quer ser discípulo de Jesus? Esse grande referencial de amor, que entregou sua vida por nós.  
Sabem o que Jesus disse antes de voltar para o céu? Eu sou o caminho a verdade e vida... Disse também, 
aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e outras maiores, isso quer dizer que também vamos 
distribuir amor, mostrando que Jesus é o caminho para chegar ao céu, e que também vamos fazer milagres 
em nome de Jesus.  
Finalize com a experiência conforme a sugestão. 
Quem quer preencher todos os espaços vazios com o amor de Jesus? E se tornar um discípulo Dele? 
Feche seus olhos e vamos orar. 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus, como é bom saber que o Senhor me escolheu para ser seu discípulo, eu quero seguir o seu 

caminho e fazer coisas maiores que Senhor fez. Dá-me sabedoria para eu crescer fazendo tudo segundo o 

seu coração. Em nome de Jesus, amem. 
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VERSÍCULO: 

 
Nós o amamos porque Deus nos amou primeiro (IJo. 4:19) 

  

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Que referencial aprendemos hoje? 
2. Que referencia temos dele? 
3. Ele nos chamou para que?  

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Uma grande oportunidade para demonstrarmos o quanto amamos a Jesus é entregando uma oferta de 
gratidão, pois Ele nos amou primeiro e nos escolheu para sermos discípulos. 
 
ATIVIDADE  

Faça uma trilha e as crianças deverão colocar as pegadas até chegar em Jesus. 

          

LEMBRANCINHA: 

                          
 
  
   

O amor de 

Deus 

preenche 

todo 

espaço! 


