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AULA 4 – Jesus meu Amigo 

 

Chegamos ao final da campanha da amizade. 

O final dessa campanha coincidirá com o início das férias. Então que tal preparar uma festa linda 

para celebrar a amizade. Mas importante: cada um deve levar um amigo. 

Aproveite para preparar brincadeiras que podem ser feitas em duplas nesse dia. 

 

Deus abençoe! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Hoje vamos falar de Jesus que é o nosso amigo fiel, aquele que não nos desampara por nada. E 
mostraremos as crianças sobre a amizade de Jesus no momento da cruz. Ele mesmo sofrendo, 
passando pela morte na Cruz, ele ajudou um amigo (ladrão Dimas), que se arrependeu e 
reconheceu que Jesus era o Rei dos Reis. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
João 15:13-15; Genesis 2:18; Lucas 23:41-42; I João 4:19 
 

OBJETIVOS 

 

 Levar a criança a entender que por mais que nos sentimos sozinhos, temos um que é o 
verdadeiro amigo… JESUS 

 Temos um amigo para todas as horas, as boas e as ruins também. 

 Para sermos amigos de Jesus precisamos reconhecer quem Ele é… Rei dos Reis e 
Senhor dos Senhores 

 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As vezes algumas crianças passam por marcas e acham que estão sozinhas no mundo. 
Precisamos mostrar a elas que sempre terá Jesus por perto, se elas quiserem. 
Dimas fez coisas erradas, mas ele se arrependeu e quis ser amigo de Jesus, quis caminhar com 
Ele. Nós Podemos nos arrepender e obedecer a Jesus. 
Tudo que a criança aprender no Kids, ela precisa levar para os amiguinhos que não conhecem a 
Jesus. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
 DINAMICA  

 
 Atividade 01: Hoje nós vamos fazer um desenho super divertido (dê meia folha de 

papel ofício para cada criança e deixe a disposição lápis de cor, borracha e apontador). 

Vamos sentar em roda e seguir meu comando para fazer o desenho de um homem (se for 
menino) e uma mulher (se for menina): 
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-1° façam o rosto dele, caprichem nos olhos, boca, nariz, etc. (dê um tempinho pequeno, 
acelerem os que estão demorando) 

-2° troquem sua folha com o colega do lado direito, agora façam o tronco do rosto que você 
recebeu. Preste atenção se é o rosto de um homem ou mulher. Muito bem! 

-3° trocando... desenhe os pés. 

-Ok, agora devolvam o desenho para aquele que começou a fazê-lo. (Espere as risadas que com 
certeza acontecerão) 

-Agora vocês vão dar um nome para este desenho. Esse desenho representará o seu melhor 
amigo. Recorte em volta e apresente aos seus colegas dizendo como seu amigo é de verdade. 
(depois que apresentarem seus desenhos, peça que segure com zelo) 

 

OBS: (a atividade 2 será para o final da sua história) 

 Atividade 02: Agora vamos ver como Jesus quer ser amigo de todos. 

(Painel: Prepare com antecedência uma folha maior, cartolina ou mesmo folhas de 

oficio coladas com o desenho de Jesus ao centro). 

Cada um venha aqui na frente e cole seu amigo ao redor de Jesus, mas venha orando 

para que ele também seja um amigo de Deus, um vencedor. 

 
 

MINISTRANDO: 

 
E ai crianças o que acharam dos desenhos? 
Segure o seu amigo enquanto eu conto a história… 
Em Genêsis, Deus criou o homem e a mulher (Adão e Eva), correto? E depois Ele foi povoando o 
mundo. 
Ele fez isso para que nós tivéssemos amigos e não nos sentíssemos sozinhos. 
Quem aqui já se sentiu sozinho? Sem amigos? 
 
Tinha um ladrão, que fez algumas coisas erradas, e se chamava Dimas. Ele se sentia muito 
sozinho, e foi crucificado ao lado de Jesus. Então naquele momento de dor  ele conheceu Jesus. 
O amor de Jesus entrou na vida dele e quando ele percebeu que poderia ser perdoado de tudo 
que fez de errado, ele não pensou 2 vezes e quis logo ser amigo de Jesus. 
 
Então, se você já se sentiu sozinho, como Dimas, você pode contar com Jesus. 
Jesus nos chama de amigos, Ele não nos trata como seres inferiores.  
Jesus é Rei, mas nos trata como reis também. 
Isso não é demais? Saber que Jesus é nosso amigo em todas as horas.... 
 
Agora eu vou pegar um painel, olha que lindo, Jesus no centro. 
Cada um trará o seu amigo e vamos colar ao lado de Jesus. 
Quem aqui quer ficar agarradinho com Jesus?  
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ORAÇÃO: 

 
“Deus, eu te agradeço por Jesus estar sempre do meu lado, mesmo nos dias em que não estou 
legal e me sinto triste. Obrigada porque Jesus nos chama de amigos. Ajude-me Senhor a sempre 
ficar ao lado de Jesus. Ajude-me a obedecer e amar sempre os outros.” 
 
 

VERSÍCULO 

 
 “Nós amamos porque Ele nos amou primeiro”. 1 João 4:19 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

- Porque Deus criou as pessoas? 

- Quem se tornou amigo de Jesus numa hora bem difícil? 

- Com quem podemos contar em todas as horas? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Sabiam que Jesus entregou a maior oferta que podia existir? Ele se entregou pelos seus amigos. 
E quem são os amigos de Jesus mesmo? Não existe prova de amor maior que essa. O que você 
gostaria de entregar ao seu amigo Jesus? Precisa ser algo especial. Acredita que nossa oferta 
faz com que divulguemos o amor em muitos lugares, inclusive outros países? Através da rádio, 
da TV. Você gostaria que mais pessoas fossem amigos de Jesus? 
Então, vamos entregar ao Senhor? 
 

ATIVIDADE  

 
Fazer o agarradinho com as crianças 
Fazer brincadeiras em duplas (incluir os amigos visitantes). 
 

NÃO SE ESQUEÇA DE TRAZER OS ALIMENTOS! Vamos finalizar nossa campanha 
montando as cestas básicas. 

LEMBRANCINHA: 

 

Devemos estar sempre agarradinho no nosso amigo Jesus Cristo. 
 
 Material (Agarradinhos): 

- Eva verde estampado, ou da cor de sua preferência. 
- Eva vermelho para a boquinha. 
- Eva preto para o nariz. 
- Eva amarelo ou a cor que preferir para fazer a gravatinha. 
- Eva bege para o contorno das orelhinhas e do rosto. 
-Olhos móveis 
- Tesoura sem ponta. 
- Cola instantânea. 
- pregador(madeira ou plástico). 

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_joao_4_19/
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Abaixo o Anexo I, molde do Ursinho. 
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