
 
 

AGOSTO – O PODER DO AMOR 

 

AULA 4 – O AMOR NUNCA ACABA 

 
Estamos encerrando a nossa campanha do poder do amor com um aprendizado muito sério: o amor de Deus nunca 
acaba! 
Vamos aprender nessa aula a praticar esse amor e não desistirmos jamais de praticá-lo. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
Professor, precisamos aprender de forma prática sobre o poder do amor. O amor é uma arma espiritual poderosa, um 
sentimento que está acima dos sentimentos humanos. O verdadeiro amor é espiritual e procede de Deus; quem 
realmente ama conhece a Deus, quem teve um novo nascimento ama espiritualmente por que é um amor que jamais 
vai acabar. 
 
O amor que nunca acaba é incondicional, incansável, altruísta, infindável... Esse é o amor sobrenatural. O ser 
humano só pode pratica-lo através do Espirito Santo.  
O verdadeiro amor é dado livremente de qualquer carência, sua origem vem de Deus. 
O amor de Deus é eterno... ninguém consegue destruí-lo! 
 
O amor que se acaba é aquele que vem de interesses pessoais para atender os desejos humanos. 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
1 Coríntios 13:8 -13  1 João 4: 7 -21 
  

OBJETIVOS: 
 
Levar a criança entender que o amor de Deus por nós nunca se acaba. 
Levar a criança a colocar em pratica o amor que recebeu   de Deus. 
Levar a criança a desejar ser uma referência de amor ao próximo.  

 Desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Muitas crianças ainda não experimentaram o amor verdadeiro. 
Seja por dificuldades na família, abandono, ou rejeição, a criança acaba se limitando a conhecer um amor superficial 
que muitas vezes tem fim. 
Porém o amor de Deus é infinito, nunca acaba. O verdadeiro amor tudo suporta e nos faz ser fortes. 
As crianças vão conhecer o poder desse amor nessa aula, e independente das dificuldades ou erros que cometerem 
no caminho, saberão que Deus não muda e seu amor dura para sempre. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

SUGESTÃO AULA 4 
 
Prepare para fazer uma encenação de uma situação do cotidiano das crianças. Com a participação das crianças 
vamos deixa-las interagir para que possam assimilar melhor a palavra.     
 
MINISTRANDO: 
 
Conforme sugestão, iniciaremos com uma encenação: 
 
Mariana: Mamãe, você deixa eu levar para a escola aquele meu tênis rosa que ficou apertado no meu pé? 
Mãe: Filha, para quê você quer levar para a escola ele não serve mais para você! 
Mariana: Mamãe é porque ele é novo ainda e eu quero doar para uma coleguinha. Hoje a July foi de chinelo e sem 
blusa de frio, e lá na escola fez muito frio, ela ficou tremendo. Então eu e minhas amigas combinamos de levar uma 
blusa de frio, uma meia, um tênis para ela... Como ela é menor do que eu, aquele tênis vai servir direitinho no pé 
dela. 
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Olha só crianças, já pensou sair de casa nesse frio sem agasalho e de chinelo? Só de pensar fico morrendo de frio! 
Por que essas crianças tiveram essa atitude de ajudar a July? 
Vocês acham que foi uma demonstração de amor ou dó? 
 
Então crianças, a Bíblia diz que o amor nunca se acaba, ele é incondicional, não tem limitação para ajudar o 
próximo... Aquelas crianças tiveram um amor sobrenatural que vem de Deus. Elas se uniram num mesmo propósito 
de amor, e assim cumpriram o mandamento de Deus de amar ao próximo como a si mesmo. 
O verdadeiro amor vem de Deus, e quem ama é nascido de Deus e o conhece. 
 
Sabe crianças Deus nos ama muito, Ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos pecados e mesmo assim continua 
nos amando.  
Será que um dia esse amor vai acabar? 
O que vocês acham? 
 
Vocês acham que Deus vai desistir de nos amar por algum erro que cometemos? (Deixem eles falarem) 
O amor de Deus nunca acaba. Deus nos ama tanto, que o amor Dele por nós é muito maior do que os nossos erros... 
E esse amor que é gigante não termina nunca. Deus sempre vai te amar. 
 
A maior prova de amor que já existiu foi quando Deus entregou seu único filho para morrer na cruz. Somente assim 
poderíamos ser livres do mal.  
Deus nos ama muito não espera nada em troca. 
 
E o amor que ele nos ensina é esse, o amor verdadeiro, que não é interesseiro. É o amor que ajuda ao próximo, é o 
amor que faz a gente sentir muita gratidão a Deus. Esse amor é um dom que nos faz fortes e felizes. 
Deus quer nos dar esse dom. Você nunca será uma pessoa sem amor, uma pessoa ruim. 
Vamos orar hoje e agradecer a Deus por nos ensinar a praticar o amor verdadeiro através do Espirito Santo.  
Amém! 
 

LOUVOR: 
 

“Meu Coração” – 3 Palavrinhas  

 “Deus é amor” - 3 Palavrinhas  

ORAÇÃO: 
 

“Senhor, obrigada pelo seu infinito amor por nós. Que esse amor possa fazer morada dentro de mim, e eu 
possa amar como o Senhor me ama. Em nome de Jesus. Amém. ” 

 
VERSÍCULO: 
 
“O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim.”  Lamentações 3:22 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

• Como é o amor Deus por nós? 

• Quando erramos, Deus deixa de nos amar? 

• Como podemos praticar o amor verdadeiro? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Chegou um momento muito especial: hora de praticarmos o amor. 
Deus entregou uma oferta infinita para mim e para vocês: seu amor que não acaba. O amor de Deus é a melhor 
oferta que alguém pode receber. Esse amor que recebemos nos ensina a retribuir, ofertando na casa de Deus e na 
vida de outras pessoas. 
Quando eu entrego a minha oferta eu estou multiplicando o amor que recebi. 
Vamos ofertar agora com alegria. 
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ATIVIDADE  
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LEMBRANCINHA: 
 

Vamos entregar para cada criança um saquinho de doce escrito o versículo abaixo. 
Lamentações 3:22 : “O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim.” 

 
 
 

 

 


