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AULA 2 – A minha bandeira é o amor 

 
Qual é a sua bandeira? O que você defende? Qual orgulho você tem e que você quer mostrar a todos? 
O Senhor nos entregou algo muito precioso, a nossa base como povo de Deus: o verdadeiro amor. 
Nessa aula ensinaremos para as crianças que a nossa bandeira é o amor.  
Somos movidos pelo amor de Deus e é esse amor que queremos mostrar ao mundo. 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
1 João 4:16 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança que o amor é a base do povo de Deus. O Senhor Jesus quando veio ao mundo disse que o 
principal mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Ele nos ensinou como amar. Vamos refletir nessa aula 
sobre o verdadeiro amor, como andar em amor e viver no amor. 

  
desenvolvimento da Aula  

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Faça um varal na sala de aula com a bandeira de diversos países. Você pode imprimir as bandeiras e criar um painel 
também (anexo documento em alta resolução).  
 
Comece a aula com um desafio. 

• Para os maiores, o desafio será identificar qual o pais correspondente de cada bandeira 

• Para os menores, o desafio será identificar qual é a bandeira do Brasil. 
 

 
 
 

MINISTRANDO: 
     
Vocês viram que cada país tem uma bandeira.  
Vamos olhar agora a bandeira do Brasil com mais detalhes? 
A bandeira do Brasil tem uma frase: “ordem e progresso”. Esse é o lema da nação, ou seja, o que a nação acredita.  
 
Cada estrelinha da bandeira do Brasil simboliza um estado diferente. 
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As cores da bandeira do Brasil também tem significados: 

• O verde simboliza as matas e florestas 

• O amarelo simboliza as riquezas do país 

• O azul simboliza o céu estrelado 
 
A bandeira mostra para todos o que a nação acredita. Por isso os países tem orgulho de suas bandeiras. 
 
Mas, se somos cidadãos do céus e fomos escolhidos para fazer parte de uma nação celestial, um povo que vai morar 
juntos lá no céu, será que temos uma bandeira também???? 
 
Temos sim!!! Sabe qual é a nossa bandeira? A nossa bandeira é o AMOR!!! 
Deus entregou o seu amor para cada um que faz parte do seu povo. É o verdadeiro amor! 
Por isso amamos muito a Deus, e aprendemos a amar as outras pessoas também. 
O nosso lema é: amar a Deus mais do que tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. 
 
Temos tanto orgulho desse amor que queremos mostrar para todos através de atitudes bondosas. 
 
Mas como é essa bandeira? Que cores ela tem? Ela existe fisicamente? 
Nossa bandeira é espiritual, mas hoje cada um de vocês poderá criar hoje uma bandeira de verdade e mostrar como 
seria essa nossa bandeira, a bandeira dos cidadãos dos céus!  
 
Quem topa esse desafio? 
Então vamos primeiro orar e agradecer a Deus por ter nos dado o seu amor, e depois vamos fazer esse desafio e 
criar a nossa bandeira! 
 
 

LOUVOR: 
 
“Vamos amar uns aos outros” – Criança Diante do trono 
 
 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, muito obrigada por me entregar o seu amor. Eu quero amar ao Senhor mais do que tudo e 
amar também as pessoas que estão ao meu redor. Em nome de Jesus. Amém!”  
 
 

VERSÍCULO: 
 
“Nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive 
unido com Deus, e Deus vive unido com ele.” 1 João 4:16 
 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
PORQUE OFERTAR? 
Vamos fazer uma dinâmica aqui: cada um me diz porque você oferta a Deus? 
O rei Davi quanto entregou muitos e muitos tesouros como oferta falou para o povo que havia um motivo: o amor! 
(1Crônicas 29:3) 
Ele ofertava porque amava a casa de Deus, amava a Deus mais do que tudo. 
A nossa oferta precisa ser movida pelo amor. 
Deus ama quem dá com alegria.  
Então hoje vamos entregar nossa oferta de amor. 
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ATIVIDADE  
 

A nossa bandeira é o amor! Nessa atividade cada criança poderá confeccionar uma bandeira que nos represente 

como cidadãos dos céus. Leve papéis coloridos (pode ser papel color set, blocos creative ou outros) e boa diversão! 
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LEMBRANCINHA: 
 

Vamos entregar um jogo de tabuleiro para cada criança (arte em alta resolução do anexo). Sugestão: imprimir em 
papel couchê. 
 

 
Você pode comprar dados e pinos ou fazer artesanalmente. 
 

 
 
 
 

 


