2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO
AGOSTO
CAMPANHA: PODER DO AMOR

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 1- DEUS É AMOR
Hoje vamos falar que Deus é amor

LEIA E MEDITE:
1 Coríntios 13: 1 - 13, Mateus 24:10-14, João 13: 34 - 35, João 4:7, 1 joão 4:16,1 Jo 4:7-8

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.

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
uma filiação carente 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:
● Leve duas bacias com água, uma bacia deve ter água com bastante gelo e a outra
bacia com água morna. (cuidado para não deixar tão quente);
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●

Faça corações vermelhos com imagens como no exemplo; (AMOR DE PAI E MÃE, AMOR
DE AMIGOS E IRMÃOS, AMOR DE DEUS, AMOR DE CASAL)

●

Faça um coração grande de feltro para as crianças abraçarem e senti-lo. E também
algumas manchas na cor preta para colocar no coração e retirar depois. Caso você não
consiga fazer um coração de feltro, faça de papel ou Eva.

LOUVOR:
DEUS É AMOR - Três Palavrinhas https://youtu.be/by57a60VfqA (para os menores)
Ousado Amor- Renascer Praise https://youtu.be/i06xH8dhlhQ

VERSÍCULO:
“E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem está em amor
está em Deus, e Deus nele.” 1 João 4:16
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MINISTRANDO:
Olá crianças, estamos começando um mês novinho e cheio de bênçãos de Deus para nossas
vidas! Quem aqui tem alguma novidade para contar? As férias já terminaram? Como será o mês
de Agosto? Quantas perguntas não é mesmo?
Hoje eu vou fazer uma experiência com vocês, todos nós sentimos frio e calor não é mesmo! Tem
pessoas que gostam mais do frio e chocolate quente e existem pessoas que gostam do calor e
sol quentinho.
Eu trouxe aqui duas bacias com água, uma com água e bastante gelo e a outra com água
quentinha. Quem quer participar da experiência?
(Escolha uma criança e faça a dinâmica, depois faça com todas elas).
Vamos colocar a mão da ………… na água fria primeiro, (deixe um pouquinho e pergunte qual a
sensação, a criança vai fazer careta). Agora coloque essa mesma mão na água quentinha, que
delícia não é mesmo?
Pergunte às crianças o que elas sentiram.
Crianças quando colocamos a mão na água gelada, sentimos um desconforto, algo ruim, que
espetava nossa mão, não era bom. Quando colocamos a nossa mão que estava gelada na
água quentinha sentimos um conforto, um aconchego, algo muito agradável e ficamos felizes!
Por que será que eu trouxe essa experiência aqui hoje?
Hoje vamos aprender sobre o AMOR (mostre o coração de feltro ou papel), quem aqui sabe me
dizer o que é o AMOR? ( deixe as crianças falarem).
Mostre os corações: Existem vários tipos de amor, olhem só esses corações:

O amor de Pai e mãe,
O amor de irmão
O amor de casal
E o amor de Deus por nós.
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Quando estamos com quem amamos gostamos de abraçar , de fazer carinho, gostamos
até do cheiro de quem amamos. Esse amor nos deixa alegres e com o coração quentinho.
Aqui na Bíblia está escrito lá em 1 João 4:16 que Deus é amor. E o amor de Deus é maior que
todo e qualquer amor que possa existir. Deus nos ama de tal maneira que mesmo que você faça
alguma coisa errada e que não o agrade Ele continua nos amando. O amor de Deus é tão
grande que mesmo uma pessoa fazendo muita coisa feia, roubando, mentindo, falando
palavrão Ele continua amando. Ele nos ama sem querer nada em troca.
Às vezes um amiguinho só gosta de estar com você se você fizer o que ele quer, e isso não é
amor.
Olhem só esse coração, ele é de um homem chamado Paulo. Estamos no Ano Apostólico de
Paulo, e já aprendemos muitas coisas sobre ele, vocês lembram que Paulo fazia muitas coisas
feias antes de conhecer a Deus? Ele brigava, batia, falava um monte de palavrão e era muito
bravo e tinha raiva em seu coração. ( Coloque sujeiras no coração de feltro) mas um dia ele
aprendeu que Deus é amor e reconheceu que tudo o que ele fazia era errado e que Deus não
se agradava de tudo o que ele estava fazendo. Um dia Paulo entendeu que Deus é amor. E o
coração dele foi ficando quentinho e sem sujeira ( retire as sujeiras). Ele começou a amar outras
pessoas, ensinando a palavra de Deus e falando de Jesus para elas. Paulo ensinou que Deus é
amor e o maior de todos os sentimentos é o amor. Ele escreveu uma parte inteira só sobre amor
1Cor 13 (leia para as crianças)
Hoje você entendeu que Deus te ama mais do que tudo, Deus te ama sem pensar no que você
fez de certo ou errado. E esse amor está em nós.
Às vezes nos sentimos sozinhos, com medo, queremos um abraço e não temos, queremos ouvir
“Eu te amo” e ninguém fala para você.
Mas hoje eu quero te contar um segredo, Deus é nosso Pai de amor, e Ele te ama.
Fala assim: Deus me ama !!!!!
Deus ama você, abrace você mesmo e sinta o amor de Deus!
(Coloque o louvor Ousado amor de Deus)
Vamos ouvir esse louvor e cantar, e cada um vai segurar o coração de feltro, você vai abraçar
esse coração e sentir o amor de Deus, depois passe para o colega do lado.
(Faça isso com as crianças e fale que você as ama, pode ser que algumas crianças queiram
chorar ou relutem para abraçar o coração. Esteja em oração e consagração para que Deus use
a sua vida para levar o amor de Deus para elas.)
Agora que nós cantamos e louvamos vamos orar!
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ORAÇÃO:
Senhor Jesus, obrigado por me amar tanto, obrigado por estar comigo todos os dias. Jesus eu
quero sentir esse amor em meu coração e também levar o amor de Jesus para as outras
pessoas! Eu te amo!
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.

Como era Paulo antes de conhecer o amor de Deus?
O que significa o amor?
Quais são os tipos de amor que conhecemos hoje?
Quem me ama mais do que qualquer outra pessoa?

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. Orar pela
casa com a varinha de coração declarando o amor de Jesus em nossa família. E sempre que
tiver uma briga vamos espalhar esse amor em nosso lar e lembrar que Deus nos ama
incondicionalmente!
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do Kids:
https://www.renascerkids.com/
Deus abençoe!
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ATIVIDADE:
Em anexo
LEMBRANCINHA DA AULA:
SUGESTÃO: FAZER UMA VARINHA DE CORAÇÃO COM EVA, FELTRO, OU PAPEL COM O VERSÍCULO
NO CENTRO. ENTREGAR A CRIANÇA E EXPLICAR PARA ELA LEVAR ESSE AMOR EM SUA CASA.

Sugestão de imagens:
EM ANEXO

