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AULA 3 – O AMOR É JUSTO. 
 
Hoje vamos aprender que o amor perfeito vem de Deus e produz justiça. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
Professor, precisamos colocar em prática o sentimento de sempre sermos verdadeiros, independente das 
consequências que venham a acontecer. A mentira causa medo e sua consequência é a acusação e injustiça. 
  
O amor não é apenas um sentimento, a Bíblia diz que o amor é poderoso e transforma qualquer situação em benção. 
 
Quem ama não gosta de injustiças cometidas com outras pessoas. Contra a injustiça temos uma arma que é a 
verdade; ela liberta! Quem tem amor preza pela verdade por que sabe a mentira causa injustiça. 
 
Como diz a palavra de Deus, o amor se alegra com a verdade e não com a injustiça. 
 

 
LEIA E MEDITE: 
 
1 Coríntios 13; 1 Reis 3:16-28 
  

OBJETIVOS: 
 
Levar a criança a entender que a mentira tem consequências e traz injustiça.  
Levar a criança praticar em verdade sempre. 
Levar a criança assumir seus atos para ser justo com o próximo.  

 Desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Crianças que sofrem injustiças no convívio familiar entre irmão, pais parentes 
Crianças vivenciando atos injusto dos amigos na escola, no condomínio etc.  
Crianças que convivem com pessoas que além de usar a mentira como desculpa induz a criança a mentir também. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
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SUGESTÃO AULA 4 
 
Leve para essa aula: dois bonecos e faça uma encenação com duas meninas e dois meninos, um será o rei o outro 
guarda do palácio, leve também uma espada de brinquedo (pode ser feita de papelão também), faça um cenário para 
ficar bem realista.     
 

 
MINISTRANDO: 
     
Olá crianças tudo bem com vocês? 
Vamos continuar nossa campanha ”O poder do amor,”  já aprendemos que o amor é paciente e bondoso, hoje quero 
mostrar para vocês que o amor é justo. 
Alguém pode me dizer o que é ser justo? (Deixe as crianças falarem). 
 
A Bíblia conta que duas mulheres deram à luz um bebê: primeiro uma teve bebê e depois de três dias o bebê da 
outra nasceu. Elas moravam na mesma casa, eram vizinhas de quarto. Uma certa noite uma das mães acabou 
rolando por cima de seu bebe ele morreu... a mulher acordou no meio da noite e vendo que o seu bebê estava morto,  
trocou seu bebê morto pelo o filho da sua vizinha de quarto e voltou a dormir. 
 
Na manhã seguinte quando a mãe que teve seu bebe trocado acordou e foi amamentar, ela viu que aquele menino 
que estava morto não era seu filho e foi falar com a outra mulher. Mas a mulher que trocou os bebês mentiu e disse 
que o filho dela era o que estava vivo. As duas mulheres ficaram discutindo por horas, até que resolveram ir até o 
palácio para o rei resolver a situação. 
 
Chegando lá a mulher contou tudo ao rei, e começaram outra discussão na frente do rei. Uma dizia o filho vivo é o 
meu o morto é seu. Não o menino morto é seu e o vivo é meu. Enfim o rei se cansou daquela discussão e disse para 
o guarda: “- Tragam uma espada e cortem o menino vivo em duas partes e deem uma parte para cada uma das 
mulheres.” 
 
Mas o amor da verdadeira mãe não deixou isso acontecer. Ela clamou: “não, meu senhor, pode dar o menino vivo 
para ela, por favor não o mate.” 
Mas a outra mulher disse: “Ele não será nem meu e nem seu pode repartir ao meio.” 
 
Então o rei disse. “- Entregue o menino a primeira mulher que é a verdadeira mãe.” O rei foi justo com aquela mulher, 
teve muita sabedoria.  
 
Que benção que a justiça foi feita, não é mesmo crianças? 
O amor é justo a mãe verdadeira abriu mão do filho para que ele não morresse, mas a outra mulher queria que ele 
fosse repartido ao meio para morrer... assim ela não ia ficar com o menino e a mãe também não.. 
 
Deus faz justiça na vida das pessoas que amam seu próximo. 
Então hoje aprendemos com essas duas mulheres que o poder do amor vai trazer a justiça.  
 
O profeta Jeremias escreveu “eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor: planos de paz, e 
não de mal, para dar um futuro e uma esperança. ” 
 
A nossa justiça vem de Deus. Vamos sempre buscar a justiça de Deus para a nossa vida através do poder do amor. 
 
Não vamos ficar fazendo injustiças por aí, contando mentiras ou tentando levar vantagens... essas coisas são feias e 
quem tem o verdadeiro amor de Deus não praticas essas coisas. 
 
Lembrem-se crianças :o amor é justo! 
 
 

LOUVOR: 
 

“ Justiça de Deus” – Renascer Praise  
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ORAÇÃO: 
 

“Senhor, eu te peço coloca em nós o poder do amor para que possamos sempre agir com justiça em todos os 
momentos de nossa vida, em nome de Jesus! Amém. “ 

 
VERSÍCULO: 
 

1 Coríntios 13:5  Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; 
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

• O que é ser justo? 

• O que nos faz ser justo? 

• A mentira faz a pessoa ser? 

• Como vencer a mentira? 

• O que aprendemos com essas duas mulheres? 
 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Aprendemos que o Poder do Amor move o coração de Deus. Vamos entregar uma oferta de amor por todos aqueles 
que estão sofrendo com injustiças, fome, desemprego e doenças. 
Senhor eu declaro que estamos protegidos pelo poder do amor de Deus e por ele somos abençoados em nome de 
Jesus! 
Vamos ofertar agora com alegria. 

Amém! 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/13/5+
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ATIVIDADE  
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LEMBRANCINHA: 
 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

 


