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INTRODUÇÃO À CAMPANHA
Na Ceia de Oficiais do mês de Julho, o Apóstolo nos ministrou sobre o Poder do Amor.
Em 1ª Coríntios 13.1-13, o apóstolo Paulo nos fala de uma arma espiritual poderosa que muitas vezes não é
usada pela igreja: o poder do amor.
“Precisamos de uma revelação espiritual sobre o amor para poder ter acesso a esse sentimento que está
acima dos sentimentos humanos, o verdadeiro amor é um sentimento espiritual”, afirmou o apóstolo.
Somente quem teve realmente um novo nascimento pode amar com o amor espiritual. É impossível uma
pessoa ter uma ligação verdadeira com Deus se não tiver amor em seu coração.
“E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no
amor permanece em Deus e Deus nele.” (1ª João 4.16)
Deus permanece em quem tem amor. Vivemos em um mundo em que o inimigo roubou esse
sentimento. O diabo quer matar no povo de Deus a capacidade de amar para nos tornar odiosos,
hipócritas e religiosos. A religiosidade não consegue amar, porém Jesus determinou esse amor como
aquilo que encerra a lei. Na graça o mandamento que prevalece é o amor.
Estamos vivendo num mundo de loucuras, em que todos querem julgar, mas não querem amar. Isso
é um grande erro espiritual: Deus não faz acepção de pessoas. Amor é de Deus! Se Deus fosse nos julgar
pelos nossos erros, não estaríamos vivos. A misericórdia tem que estar na igreja de Cristo.
Nesse mês de Agosto se abra para praticar o AMOR de Deus, se abra para que o Senhor te use ao
ministrar a vida das crianças!
Equipe Pedagógica.
NOSSAS AULAS
DOMINGO

TEMA DA AULA

DIA 1

PODER DO AMOR- DEUS
É AMOR

DIA 8

AMOR DE PAI/ DIA DOS
PAIS

DIA 15

DIA 22

DIA 29

HISTÓRIA BÍBLICA

REFERÊNCIA

LEMBRANCINHA/
ATIVIDADE

1 Jo 4:7-8; 1Jo 4:16
1 Co 13

Varinha de coração

O pai do Filho
Pródigo

Lucas 15:11-32

Lembrancinha do
Dia dos Pais

EXISTE AMOR NO KIDS

O amor de Jônatas

I Samuel 18:1-4

Balão em formato
de coração

FRUTO DO ESPÍRITO:
AMOR

Situação Problema:
Devo amar a todos
mesmo?

Gálatas 5:22; 1 Jo

AMOR DE JESUS
Ninguém tem maior
amor que este

A ovelha perdida

4:7-8
Lucas 15:1-7; João
15:13-17

Maçã do amor
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AULA 2- AMOR DE PAI - DIA DOS PAIS
Hoje vamos falar do AMOR DE PAI que Deus tem por nós.

LEIA E MEDITE:
Lucas 15:11-32

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS:
- Levar a criança a entender o verdadeiro significado do Amor de Deus por nós.
- Que a criança compreenda que Deus é amor.
- Que ela tenha o desejo de ser como Jesus. Dar muitos frutos (resultados) para Deus e leve esse
amor para sua casa, família, amigos, etc.
- Compreender que o maior amor de pai é de Deus por nossas vidas.

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Nos tempos atuais vemos que o amor de muitos está esfriando. Crianças são maltratadas
em seus próprios lares. Pais não sabem a importância de demonstrar o amor às crianças,
gerando filhos carentes de atenção, afeto e carinho.
Hoje nosso objetivo é demonstrar a criança que Deus é amor, e ele pode deixar o
coração de cada uma quentinho e aconchegante.
Deus nos mostra a importância de demonstrar esse amor puro aos pequeninos através
de nossas ações e ministrações, mesmo que errem, ensinaremos o amor incondicional, o
amor de Deus por nós.
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:
● Decore a sala com muitos corações.
● Leve uma bola de plástico azul e cole muitas imagens de pessoas, utilize recortes
de revista. Ou se conseguir utilize um globo terrestre.
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● Faça corações pequenos com fita crepe atrás ou fita dupla face.
● Prepare imagens, figuras ou bonecos no palito para ilustrar a história do filho
pródigo.
● Use papel dourado e faça círculos para representar moedas que o pai ajuntou
para dar para seus filhos. (ou dinheirinho)
LOUVOR:
Amor de Pai - https://www.youtube.com/watch?v=HUYn95w4IXE
Deus me ama - https://www.youtube.com/watch?v=FPQfu_mIPEs

VERSÍCULO:
“Vejam que grande amor nosso Pai do céu nos dá, de verdade, somos FILHOS DE DEUS
1 João 3:1 (Adaptado para Kids Church)
MINISTRANDO:
Olá crianças, tudo bem com vocês? Quem aqui sabe que dia é hoje? Isso mesmo, o dia
dos Pais.
Eu trouxe aqui algo bem legal, olhem só esse planeta Terra , tem muita gente não é
mesmo? Será que nesse planeta tem mãe ? Tem pai? Tem avó e avô? Tio e tia?
Crianças? Adolescentes? E adultos?

Simmmmmmm
Nesse planeta tem diferentes pessoas e cada uma tem sua função na Terra; cada
pessoa tem uma coisa importante pra fazer
Mas deixa esse planeta aqui do lado, Já, já eu explico melhor pra vocês.
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Hoje eu vou contar pra vocês uma história Essa foi a história que Jesus contou para um
montão de gente.
Um pai que tinha dois filhos.
Esse pai amava muito seus filhos, cuidava deles, ensinava a cuidar da fazenda que
tinham. Esse pai ensinava tudo, até como cuidar dos animais, do boi, da vaca e dos
porquinhos, ensinava a cuidar da horta e também da casa. Ele amava tanto seus filhos
que guardou um dinheiro especial para cada um, um presente que ele ia entregar
quando seus filhos casassem, uma herança, sabe?
. Mas um dia, um dos filhos decidiu que queria sua parte do dinheiro antes de se casar e
pediu para que seu pai lhe entregasse. Ele estava enjoado de morar com o pai. Ele não
queria esperar.
Como o pai amava muito ele, entregou, mas ficou muito triste pois o filho ia embora e
ele ficaria com saudades.
O pai esperou por muito tempo pelo seu filho, esperou e sentiu muita falta dele. Sempre
pensando se ele estava bem.
Passou muito, muito tempo e um dia quando o pai menos esperava, viu seu filho
voltando. O filho estava todo sujo, rasgado e sem nenhum dinheiro. Sabem porquê? O
filho gastou todo o dinheiro, comprou coisas para os amigos e não guardou nadinha.
Depois até passou fome e teve que se alimentar com comida dos porcos pois não tinha
dinheiro para comprar algo para comer.
Nossa, será que o pai ficou bravo?
Não ficou não crianças
O pai perguntou como seu filho estava, e o filho chorou, pediu perdão e contou que
estava arrependido de ter ido embora, pois gastou todo o dinheiro que seu pai havia
dado a ele e ficou sem nada.
E sabe o que o pai fez ?
Vocês acham que ele ficou bravo?
Vocês acham que ele castigou seu filho?
Nãooooooooo
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Ele pediu para que trouxessem a melhor roupa para vesti-lo, deu-lhe um anel e fez uma
festa, um banquete. Um grande churrasco com muita comida boa, músicas, danças,
porque estava feliz por seu filho ter voltado e ele amava tanto o filho e não se importou,
ele agradeceu por ter voltado pra casa e comemorou com uma grande festança.
Lembram que ele tinha dois filhos?
O outro filho ficou bravo com o pai, porque ele perdoou o irmão e ainda deu uma festa
pra ele.
Será que ele estava com ciúmes?
Será que ele queria que o irmão fosse castigado?
O que vocês acham que o pai fez?
Quero saber de vocês, o que vocês fariam se fossem o outro irmão?
E me falem o que vocês acham que aconteceu?

(Deixe as crianças falarem)
Depois conclua contando que o pai amava os dois filhos do mesmo jeito. O filho que
ficou em casa poderia fazer uma festa a hora que ele quisesse, porque tudo que estava
na casa era deles.
O pai ensinou ao outro filho que era muito importante perdoar o irmão .
Deus é nosso PAI DO CÉU!
Nós somos filhos. Todos nós temos o PAI do céu que é o mais importante de tudo!
Deus nos ama tanto que não olha para coisas erradas que fazemos , Ele é nosso Pai
Temos em Deus o amor de Pai mais poderoso do mundo.
Lembram do planeta, olhem só quantas pessoas , Deus ama cada uma delas, foi Ele
quem fez essas pessoas, Ele fez você e eu. Vamos colar os corações nesse planeta
demonstrando o amor de Deus?
(Cole os corações com as crianças.)
Antes de você nascer Deus já te amava e olhou para a terra e escolheu uma família
especial para você viver, escolheu pessoas que te amam !
Fiquem atentos, porque pode ser que tenham crianças cujo pai não é ” presente” por
vários motivos. Cuide para que essas crianças entendam que elas tem um PAI DE AMOR.
o PAI DO CÉU
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Deus tem um presente maravilhoso para te entregar, Ele quer que você seja a criança
mais feliz e amada da Terra.
Repita assim comigo: Deus me ama, e o seu amor é muito, muito grande por mim. É o
amor de Pai!
Hoje nós aprendemos que Deus é o nosso Pai e nos ama Muitoooooooooo.
Vamos orar e agradecer a Deus por nos amar tanto? Vamos orar por todos os papais e
famílias do mundo todo?
ORAÇÃO:
Deus, muito obrigado por me amar. Muito obrigado por escolher um lugar especial
para eu morar, muito obrigado por escolher uma família especial pra mim! Abençoe
todos os papais e famílias do nosso planeta. Eu te amo muito muito muito! Fica
comigo todos os dias.
Em nome de Jesus, amém.
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Hoje vamos demonstrar nosso amor a Deus entregando nossas ofertas. Quem aqui sabe
o que é oferta? Isso mesmo é uma entrega ao Senhor, você pode entregar um valor em
dinheiro, uma roupa, alimentos e tudo aquilo que pode ajudar a casa de Deus e que
agrade a Deus. O seu desafio é trazer todos os dias uma oferta de amor ao Senhor.
Então vamos entregar?
Senhor Jesus, receba meu amor através dessa oferta, abre as janelas do céu e não deixe
faltar nem coisa grande e nem coisa pequena em minha vida! Em nome de Jesus!
Amém

🙏🏻

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1.
2.
3.
4.

Deus ama todas as pessoas?
Quem é nosso pai que nos ama muitoooooo?
O pai da história que Jesus contou ficou feliz com a volta do filho?
Qual foi a atitude daquele pai ao receber seu filho de volta?
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BILHETE PARA OS PAIS:
Queridos pais!
Hoje falamos sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas.
Desafio da semana: Demonstrar o amor de Deus e o nosso amor pelos nossos filhos. Fazer
uma sessão de cinema em casa, um passeio no parque com piquenique ou um dia
especial de brincadeiras com as crianças.
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site
do Kids: https://www.renascerkids.com/
Deus abençoe!
ATIVIDADE:
Em anexo
LEMBRANCINHA DA AULA:

Sugestão de imagens:
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