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AULA 2 - UMA CARTA DE AMOR   (DIA DAS MÃES) 
 

Nesta aula falaremos sobre o AMOR . O verdadeiro AMOR , relatada na 2a. Carta ao Coríntios no 

capítulo 13  

O amor de Deus é perfeito, e a essência desse amor está relatada em 1 Coríntios 13.   

Aproveitamos o tema para comemorar o Dia das Mães. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):  

  

Que amor é esse que leva alguém a dar a própria vida por alguém que não merece?  

O amor de Deus é tão grande, tão profundo que talvez não tenhamos capacidade intelectual para 

entender na plenitude o que ele significa.  

  

A Bíblia inteira passa por um objetivo: levar as pessoas até o amor de Deus.  

Quem se abre para experimentar esse amor, é totalmente transformado.  

  

Se você sente algum vazio ainda no seu interior, talvez você ainda não tenha mergulhado de cabeça 

nesse amor.  

Se você se culpa de algo, saiba que esse amor encobre a multidão dos nossos pecados.   

O amor liberta, o amor restaura, o amor pode tudo.  

O amor é o dom maior.  

  

Nada pode nos separar do amor de Deus!  

  

“Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem 

o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação 

será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” Romanos 8:38-

39  

  

Busque viver a plenitude do amor de Deus.  

Não permita que por nenhum momento passe na sua mente que você não é amado.  

Deus te ama demais! Ele quer te fazer feliz todos os dias.  

  

Viva debaixo desse amor.  

Se encha desse amor!  

Em tudo o que você fizer, manifeste esse amor.  

O mundo está cheio de ódio. Precisamos levar mais amor.  

  

Se abra para experimentar o amor de Deus em um nível mais profundo. E leve esse tempo novo para 

o seu ministério, em nome de Jesus.  

  

“Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito”. Colossenses 3:14  

 

 

 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_8_38-39/
https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_8_38-39/
https://www.bibliaon.com/versiculo/colossenses_3_14/
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LEIA E MEDITE:  
  

I Coríntios 13  

  

OBJETIVOS:  
  

Ensinar a criança sobre o verdadeiro amor  

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:  
  

É comprovado que ao tratarmos com amor as nossas crianças estaremos contribuindo não somente 

para o seu correto desenvolvimento emocional, mas também para o físico, social e cognitivo.  

  

Um estudo realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de Washington mostrou evidências 

sobre a importância do amor, da atenção e do afeto para o desenvolvimento cerebral das crianças.  

Mostrou-se que o carinho conseguiu desenvolver mais o hipocampo, estrutura cerebral essencial no 

momento de aprender, memorizar e controlar o estresse.   

  

De acordo com a revista Proceedings, que publicou essa pesquisa originalmente, os especialistas 

realizaram o estudo agrupando aqueles pais que acudiam de maneira solícita seus bebês e, por outros 

lado, aqueles pais que geralmente ignoravam essas situações.  

Anos depois, os pesquisadores puderam observar através das imagens obtidas por ressonância 

magnética que aquelas crianças que haviam sido tratadas carinhosamente possuíam hipocampos mais 

desenvolvidos em relação aos que não foram tratados com tanto amor.  

Cabe salientar que possuir hipocampo pequeno constitui um maior risco de problemas como 

a depressão, o estresse ou demências como o Alzheimer. Portanto, devemos ter em mente o benefício 

proporcionado a uma criança ao ser criada em ambiente amoroso.  

  

As crianças devem saber que o amor não é condicional. Deste modo, devemos evitar mensagens 

do tipo “se fizer isso eu vou deixar de gostar de você, mas se não fizer eu gostarei de você ainda mais”.  

Visto que os erros sempre farão parte das suas vidas, uma criança não pode crescer pensando que 

isso o fará mais ou menos valioso. Em suma, os pequenos devem sentir que são queridos pelo que 

são e não pelo que fazem.  

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Vamos ficar bem atentos às crianças que não têm suas mamães com  

elas, por vários motivos. vamos ter discernimento. no  momento da Ministração. Talvez você não 

conheça a situação de todas as crianças, então uma sugestão é em primeiro lugar, fazer um painel e 

saber o nome “de quem cuida de você todos os dias” .Daí, teremos um diagnóstico e poderemos 

conduzir a ministração, que o amor de Deus é bem maior que todos 

 

  

 

  

https://amenteemaravilhosa.com.br/curta-ajuda-entender-melhor-depressao/
https://amenteemaravilhosa.com.br/nao-quero-ser-perfeito-quero-cometer-erros/
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:  
  

DINÂMICA CAMPANHA  

  

Apresente para as crianças nesta aula,  a dinâmica do 

mês.  

Entregue para cada uma esse plano de leitura das 

cartas.  

  

A cada semana as crianças terão 2 cartas para estudar 

(uma aos domingos e outra na semana). Após a leitura 

do trecho destacado de cada carta, a criança deve colorir as cartas que ela leu.   

O objetivo é completar a leitura até o final do mês.  

  

Imprima também um cartaz e deixe fixado na sua sala. Dessa forma, você pode interagir com as 

crianças e incentivar a leitura das cartas em casa.  

  

   

DINÂMICA AULA  

  

● Enigma da carta  

Para descobrir o que a carta do dia ensina, as crianças precisarão descobrir um enigma. Para 

isso, estimule as crianças a investigarem pela sala e procurarem as partes da carta que estão 

espalhadas.  

Cada pista deverá conter uma característica do amor verdadeiro que é ensinado pelo apóstolo 

Paulo.  

Ao juntar todas as pistas, as crianças conseguirão montar um coração, conforme ilustração a 

seguir:    
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Sugestão de adaptação para os menores:  

Para as crianças não alfabetizadas, aplique a mesma dinâmica, porém dê ênfase na montagem do 

coração, que é o símbolo do amor, e assim, siga com a ministração.  

  

 

 
 

 

MINISTRANDO:  
      

Crianças, estamos falando sobre cartas nessa nossa nova campanha.  

Nós já aprendemos que a carta era uma forma muito comum das pessoas se comunicarem naquela 

época, do mesmo jeito que nos comunicamos hoje pelo celular.  

  

Hoje falaremos sobre a carta que o apóstolo Paulo enviou para a igreja da cidade que se chamava 

Corinto 

Nessa cidade, havia muitos problemas porque as pessoas faziam coisas que não agradavam a Deus   

Então, Paulo escreveu essa carta ensinando para eles como eles deveriam fazer. 

Ele escreveu 2 cartas para essa igreja: a primeira carta e a segunda carta. 

  

As duas cartas são bem longas, mas com ensinamentos preciosos. Hoje  vou mostrar para vocês um 

pedacinha da primeira carta 

  

E para falarmos sobre o que estava escrito vou precisar da ajuda de vocês.  

Temos um enigma para desvendar. Algumas partes da carta foram separadas... vamos precisar 

encontrar essas partes pela sala, juntar tudo e tentar descobrir o que está escrito.  

Vamos para este desafio???  

  

Vejam só! Esta carta fala sobre o amor, sobre o verdadeiro amor! (leia as características do amor 

verdadeiro com as crianças)  

Este é o amor de Deus por nós, e o amor que Ele nos ensina a praticar.  
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Crianças, Deus ama muito cada um de vocês, e o amor de Deus é incondicional. Não importa o que 

você faça, se você acha que merece ou não. O amor de Deus é gigante, e dura para sempre.  

  

E sabe o que mais essa carta ensina?  

Que ter esse amor é a coisa mais poderosa que podemos ter. Pensa aí em um super poder que você 

gostaria de ter....  

Ter o verdadeiro amor é mais poderoso do que tudo.  

  

E o apóstolo Paulo diz que este AMOR  é mais valioso do que:  

● do que falar em outras línguas, até a língua dos anjos (mostre ilustrações)  

● Ter a fé que consegue fazer as montanhas se moverem (mostre ilustrações)  

● Ter o conhecimento para desvendar todos os mistérios e segredos do mundo (mostre 

ilustrações)  

  

Que dom poderoso é o dom do amor!  

  

Hoje vamos receber esse amor verdadeiro no nosso coração, e transbordar esse amor.  

  

E nossa primeira missão vai ser entregar esse amor para uma pessoa muito especial: as mamães.  

Elas entregam para seus filhos  um montão de amor todos os dias e então o que vamos fazer para 

elas para mostrar que também a amamos? 

O que você pode fazer  para a pessoa que cuida de você, que te ajuda todos os dias. Essa pessoa é 

a mamãe.  

Mas pode não ser a mamãe. Pode ser que você more com a tia, com a avó e com o papai, que  tem o 

mesmo amor por  você, não é mesmo?     

Agora vamos orar, receber esse amor poderoso e orar por todas as mamães.  

  

  

LOUVOR:  
  

“Grande e Largo” – 3 Palavrinhas  

“Meu coração” – 3 Palavrinhas    

“Vamos amar uns aos outros” – Crianças Diante do Trono  

  

ORAÇÃO:  
  

“Senhor, eu te agradeço pelo seu infinito amor. Eu recebo esse amor no meu coração, e eu 

quero compartilhar esse amor com as pessoas que estão  comigo.. Abençoa hoje Senhor a 

minha mamãe (ou a tia, o pai ou avó…)  e que ela se sinta muito amada nesse dia, Em nome de 

Jesus. Amém”  

  

VERSÍCULO:  
 

… agora tem três coisas muito importantes: A FÉ, A ESPERANÇA, E O AMOR, mas a mais 

importante das três é o AMOR  (I Coríntios 13:13) - adaptado para o KIDS 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  
  

- Qual carta fala sobre o dom do amor?  

- Para quem Paulo escreveu essa carta?  

- Como é o verdadeiro amor?  

- Deus ama as pessoas porque elas merecem? O que seria então o amor incondicional?  

- Como posso manifestar o dom do amor?  

  

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  
  

Na época do apóstolo Paulo as cartas precisavam fazer longas viagens até chegar aos seus 

destinatários.  

Mas, quem será que levava as cartas?  

  

Muitos amigos de Paulo faziam viagens para entregar as cartas.   

Puxa, que trabalhão, que esses mensageiros tinham, não é mesmo? Mas através deles a palavra de 

Deus chegava a quem necessitava.  

Isso era uma oferta muito especial!  

  

Crianças, hoje a mensagem do evangelho, a palavra de Deus também precisa ser levada a muitas 

pessoas, através da televisão, internet, igrejas abertas.  

Quando colaboramos com a igreja para essas coisas acontecerem, estamos sendo como os 

mensageiros daquela época, que ajudavam a espalhar o amor de Deus pelo mundo.  

  

Então, vamos ofertar, e continuar ajudando a espalhar o amor de Deus.  

  

NOSSAS OFERTAS AJUDAM A ESPALHAR O AMOR VERDADEIRO. O AMOR  DE 

DEUS.  
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ATIVIDADE   
  

Vamos expressar todo o amor que aprendemos com essa carta fazendo um lindo cartão para as 

mamães.  

Você pode utilizar colagens com papéis coloridos, conforme os modelos a seguir:  
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LEMBRANCINHA:  
  

Nesta  aula as lembrancinhas serão para as mamães. Seguem algumas dicas:  

  

  
  

  

 


