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CAMPANHA: AMIGOS  KIDS  
 

Aula 4– “JESUS, O MEU MELHOR AMIGO” 
 
Hoje vamos falar sobre o que Jesus deseja para sermos seus amigos e eles os nossos. 

   
 Para você professor (a): 
No nosso texto de hoje, Jesus começa falando que sem ele nada podemos fazer. E que é essencial 
que estejamos conectados; ligados nEle. E tudo o que precisamos fazer é dar frutos. Obedecer a 
sua palavra e permanecer Nele. Porque ele deu sua vida por nós, que ele chama de amigos.  
E ser amigo é compartilhar; é contar tudo de bom que Ele recebeu do pai. Mas há necessidade de 
obediência à Palavra e amar as pessoas como Ele nos tem amados. 
 
Como Ele estava junto com Azarias, Hananias e Misael na fornalha ele sempre estará conosco. 
Como Ele estava no ventre de Maria, ele está dentro de nós e o seu amor será transmitido para 
ajudar as pessoas.Como Ele ressuscitou Lázaro, o amigo que amava e recebeu de Maria sua melhor 
oferta, Ele está pronto para trazer ressurreição para tudo o que está morto dentro de nós e nos 
colocar em honra. 
 
Encerramos esta Campanha ministrando nossas crianças a obedecer a Jesus, o nosso melhor 
amigo. 
 

Base Bíblica 
 
João 15 ; 2Timóteo 3:4 
 

Objetivo 
 Levar a criança a entender que o valor de uma verdadeira amizade;  

 Que amigo é amigo em todas as horas, boas ou ruins e não deixa o outro pra trás quando as 
coisas não estão boas. 

 Incentivá-las a terem amigos no Kids, na igreja também; serem amigos principalmente de 
quem é também  amigo de Deus. Amizades assim duram a vida toda. 

 Saber que Jesus é nosso amigo,  mas seremos amigos dEle se obedecermos  

 Amigos tem atitudes diferentes dos outros. 

 
Situação da Criança 
Nossas crianças estão aprendendo a amar a Deus e obedecer. Elas estão aprendendo a 
permanecer em Jesus Cristo. Estar na igreja, precisa ser um prazer e uma alegria muito grande para 
elas. Estes ensinamentos elas jamais esquecerão. Já podemos diferenciar nossos queridos do Kids 
com as crianças que ainda não em a oportunidade de estar na igreja e aprender. 
Nossas crianças já dão frutos em casa e na escola. As crianças que não conhecem a Jesus são 
problemáticas e desobedientes e mais que isto não tem referencia e não tem direção. Faltam-lhes 
pais para ensinar o caminho. 
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A cada domingo, a cada ministração elas crescerão mais se formos enfáticos e cumprir nosso 
ministério para que elas deem muitos frutos hoje e no futuro e serem chamadas amigas de Deus. 
 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
Leve desenhado num papel craft grande o tronco de uma árvore sem os galhos. E escreve nele 
JESUS 
Faça um galho para cada criança. Escreva em cada um: Estou ligado em Jesus. E antes de contar 
a história entregue para elas. 
Leve também frutos recortados, suficientes dois para cada criança e coloque em uma cesta, escreva 
no fruto AMOR. 
 
E no momento certo as crianças vão uma a uma colar os galhos, folhas e depois os frutos. 
 

Contando a História 
Olá crianças! Hoje vocês trouxeram amigos que não são da igreja, que ótimo. 
Hoje nós vamos terminar nossa Campanha dos AMIGOS. 
E aqui na Bíblia fala que nesses dias as pessoas seriam mais amigas das coisas do que amigas de 
Deus e isto é muito sério. 
Tem muitas crianças que ainda não conhecem Jesus. Então Jesus não tem como ser amigo delas 
porque elas nem o conhecem. Tem muita gente que prefere ir ao shopping a vir na casa de Deus, 
que prefere assistir um jogo, jogar vídeo game, ir numa festa e fica lá e se esquece de estar na casa 
de Deus.E isto não agrada o agrada. Deus quer ser nosso amigo, então precisamos escolher a Deus 
antes de todas as coisas. 
 
Aqui no livro de João, Jesus falou que ele é como uma árvore. Como este desenho aqui. E nós 
somos os galhos desta árvore, se o galho fica fora da árvore o que vai acontecer com ele? Vai 
morrer, não é mesmo. Ele vai secar e as pessoas podem pegar pra fazer uma fogueira. 
Sem Jesus nós não somos nada e não podemos fazer nada. 
Precisamos estar ligados em Jesus. Então vamos completar nosso desenho. Cada um aqui é um 
galho. Quem quer ficar fora? Ninguém, nem eu. Vamos colar o galho? 
Quando os galhos estão na árvore, eles têm vida e dão folhas. Vamos colar nossas folhas, porque 
nós estamos ligados em Jesus então nós temos vida! 
E também o mais importante e prestem bem atenção isto é para a vida toda!  
Os galhos, cada um, cada um, precisam dar frutos.  
Quem está ligado em Jesus dá muito fruto. E o que são os frutos? 
Os frutos são as coisas boas que Jesus dá pra nós e nós precisamos dar para as pessoas. 
Em primeiro lugar, o fruto é AMOR 
Jesus falou assim: Ninguém tem maior amor que este de dar a vida pelos seus amigos. 
Jesus é amigão mesmo e verdadeiro. Porque ele um dia morreu por seus amigos. Este é o maior 
amor que existe no mundo! E nós somos amigos de Jesus! Ele morreu para nos salvar de todo mal. 
Quando nós estamos ligados em Jesus, nós estamos salvos, O mal não tem poder nenhum! 
Outra coisa que Jesus falou eu nós somos seus amigos se fizermos o que ele manda! 
E ele fala o mandamento. Sabe qual é? – Amar as pessoas assim como ele nos amou. 
As pessoas precisam de Jesus. 
Quem conhece um amiguinho ou alguém que não conhece o amor de Jesus? 
Precisamos falar de Jesus para eles! 
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E a outra coisa que Jesus falou: Ele nos chama de amigos, e não de empregados, porque amigo 
conta tudo o que ele sabe.E Jesus conta tudo para nós sobre Deus! Tudo esta aqui na Bíblia que é a 
Palavra de Deus. 
 
Olha só como ficou linda nossa árvore! 
Jesus nos escolheu para dar muitos frutos de amor! 
E ele disse uma coisa bem legal: Se fizermos assim, tudo que nós pedirmos pra Deus, em nome de 
Jesus, Deus vai nos dar. 
 
Não é demais tudo isto! É muito legal. Jesus é nosso amigão! Nosso querido! 
Então vamos fazer o que ele nos manda. Vamos amar mais as pessoas. Vamos ser bons amigos. 
Amigos que amam, também. Vamos levar nosso amor para quem não conhece e mostrar pra Jesus 
todas as pessoas que nós falamos dele! 
 
Quem deseja isto? Eu desejo! Então vamos orar e pedir para Deus nos ajudar. 
 

Oração  
 
Querido Deus, obrigado por que Jesus é o meu melhor amigo. Obrigado por Jesus ter o maior amor 
do mundo, que deu sua vida por. Obrigado porque Jesus nos chama de amigos. Ajude-Me Senhor a 
ficar sempre ligado em Jesus. Ajude-me a falar do amor de Jesus para todas as pessoas. Ajude-me 
a obedecer ao que Jesus mandou de amar como ele nos amou. Eu quero dar muitos frutos de amor. 
Em nome de Jesus, Amém 

Versículo   
Jesus disse: “Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando” (NTLH) 
João 15:14 

 

Verificação do Ensino 
1. Quem é a árvore? 
2. Quem sã os galhos? 
3. O que acontece com o galho fora da árvore? 
4. O que acontece se não estivermos ligados em Jesus? 
5. E o que acontece se estivermos ligados sempre em Jesus? 
6. Como é que podemos ser amigos de Jesus? 
7. O que ele nos manda fazer? Como? 
8. Por que ele nos chama de amigos e não de empregados? 
9. O que vai acontecer se fizermos o que ele nos manda? 

 

Oferta         
 
João 15:13 
 
Hoje nós vamos entregar uma oferta de amor. 
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Sabiam que Jesus entregou a maior oferta que pode existir? Ele entregou pelos seus amigos. Ele se 
entregou por amor.Ele entregou a si mesmo! Ele morreu para salvar seus amigos. E não existe maior 
amor do que este. Por isto que a nossa oferta tem que ser de amor. 
Todas as vezes que a gente vem para igreja, nós precisamos separar nossa entrega. Não podemos 
esquecer que este lugar é um lugar de amor, para abençoar as pessoas, para dar amor às pessoas. 
Este lugar, nossa igreja precisa ficar sempre aberta para que mais e mais pessoas cheguem e 
conheçam o maior amor que existe no mundo. 
Nossa oferta vai ajudar. Então vamos entregar, em nome de Jesus. 
 

Atividade  
 
Fazer uma arvore para que lembrem que precisam dar frutos. Sugestões. 
 

   
 

Lembrancinha  
 
Que tal uma maçã embrulha para presente /   Ou um lápis para usarem e não esquecer do fruto, 

    
Boa aula! 

Lembrancinha  


