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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 HISTÓRIA BÍBLICA REFERÊNCIA LEMBRANCINHA/
ATIVIDADE

DIA 1 PODER DO AMOR- DEUS
É AMOR

1 Jo 4:7-8; 1Jo 4:16
1 Co 13

Varinha de coração

DIA 8 AMOR DE PAI/ DIA DOS
PAIS

O pai do Filho
Pródigo

Lucas 15:11-32 Lembrancinha do
Dia dos Pais

DIA 15 EXISTE AMOR NO KIDS O amor de Jônatas I Samuel  18:1-4 Balão em formato
de coração

DIA 22 FRUTO DO ESPÍRITO:
AMOR

Situação Problema:
Devo amar a todos

mesmo?

Gálatas 5:22; 1 Jo
4:7-8

Maçã do amor

DIA 29 AMOR DE JESUS
Ninguém tem maior

amor que este

A ovelha perdida Lucas  15:1-7; João
15:13-17 BOMBOM COM

VERSÍCULO
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AULA 4- AMOR DE JESUS - A OVELHA PERDIDA

Hoje vamos falar do AMOR DE JESUS, ninguém tem maior amor que este.

LEIA E MEDITE:

Lucas  15:1-7; João 15:13-17; Salmos 100:3

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS:

- Levar a criança a entender o verdadeiro significado do Amor de Jesus por nós.
- Que a criança compreenda que Deus é amor.
- Que ela compreenda que é amada por Jesus.

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA:

A criança precisa saber que  ela é amada, por nós professores e formadores. Ela precisa
saber que ela tem  um lugar em que ela é esperada e que tudo que fazemos aqui é
especial e feito para ela. Que aqui ela tem amigos e sempre será bem recebida.
(isto se dará através da nossa preparação para recebê-la, do nosso aconchego, de
uma conversinha no pé do ouvido, da lembrancinha…) Sobretudo quando ela não
estiver aqui, que quer dizer a maior parte do seu tempo ELA PRECISA SABER QUE DEUS A
AMA INCONDICIONALMENTE. Não importa o que ela é ou o que ela fez de certo ou
errado. Deus sempre , para sempre vai amá-la.

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:
● Faça máscaras de ovelhas para entregar às crianças enquanto conta a história.

● Use uma máscara ou roupa de pastor de ovelhas.
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● Tenha uma máscara diferente para representar a ovelha perdida, coloque um
lacinho ou uma fita.

LOUVOR:

OUSADO AMOR DE DEUS: https://www.youtube.com/watch?v=ldN_gdjfNio
OVELHINHA: https://www.youtube.com/watch?v=W5BtDj-9MLY

Para os menores: Ovelhinha PomPom - Clip Infantil / DVD Tio Gil
ou reforço do ensino.

VERSÍCULO:

“ Sabemos que  o Senhor é Deus; foi ele que nos fez; somos povo seu e suas ovelhas.
Salmos 100:3 (Adaptado para o kids church)

MINISTRANDO:

Olá crianças,
Hoje vamos para nosso último dia da campanha do Amor.
Quem aqui sabe o que é o amor? E quem nos ama muito muito muito ? (Deixem
as crianças falarem)
Nessa aula de hoje eu vou precisar de muita ajuda, atenção e participação de
vocês!
Vocês serão ovelhas e eu serei o pastor de ovelhas, pastor de ovelhas cuida de
cada uma!
(Entregue uma máscara para cada criança e se caracterize também)
Professor, enquanto conta a história dramatize e interaja com as crianças.

Vamos lá, vou contar uma história….

Num pasto verdinho verdinho, haviam muitas ovelhas, muitas mesmo, todas eram
branquinhas e muito bonitas. Faziam um barulhão quando estavam com fome.
(Peça às crianças para imitarem uma ovelha).
O pastor sempre cuidava de cada uma delas, dava comida, dava banho,
colocava água, e sempre cuidava para que não se perdessem pois havia perigos
ali por perto. Tinha lobos, leões e animais ferozes que queriam comer ovelhas.

https://youtu.be/Blukd054yeE
https://www.youtube.com/watch?v=ldN_gdjfNio
https://www.youtube.com/watch?v=W5BtDj-9MLY
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/100/3+
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Esse monte de ovelhas juntas era chamado de REBANHO.
No meio do rebanho, havia uma ovelhinha, muito espertinha, que adorava ficar
pulando de um lado para o outro. Pulava muito e não se cansava nunca. Na
hora da comida fazia uma bagunça, na hora de tomar água se molhava toda e
na hora do banho acabava se sujando novamente.
Eita ovelhinha levada. O que ela mais gostava era do carinho do seu pastor, ele
passava a mão na cabecinha dela e ela balançava o rabinho. Ficava contente
quando ouvia o pastor gritando : Veeeemmm ovelha aaaaaaaa.
Pois já sabia que era hora de ir para casa.
Mas um dia, quando estava pastando, a ovelhinha viu uma borboleta, e saiu
correndo atrás dela, a borboleta voou para um penhasco bem alto, e a
ovelhinha foi seguindo, e foi subindo, subindo, subindo, subindo, até que levou um
tombo e caiu em meio aos arbustos e ficou presa lá.
Nossa e agora? Como vou sair daqui. - Pensou a ovelhinha.
Foi então que ela ouviu: Veeeeemmmmm ovelhaaaaaaaaa.
E começou a berrar: méééé, méééé, méééé, méééé, méééé….
Mas o pastor não ouviu a ovelhinha, porque ela estava muito longe  e ela ficou
sozinha.
Será que o pastor vai me achar? Pensava na ovelha!
Será que ele gosta de mim?
O que vocês acham,  crianças? ( deixe-os comentarem)
Foi então que o pastor começou a contar as ovelhas,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...22, 23 ... 50 ... 80 ... 99. Opa, está faltando uma
ovelha!
O pastor ficou todo preocupado, corria pra lá e pra cá, e começou a procurar
sua ovelhinha perdida. E gritava Ovelha Aaaaaaaaaaaa,
ovelhaaaaaaaaaaaaaaaa.
começou a escurecer e o pastor não tinha encontrado ainda, foi então que
ouviu um berro lá longe: méééé, méééé, méééé…..
E ele foi seguindo o som, até que encontrou a ovelhinha perdida, toda
machucada, presa nos arbustos.
O pastor a pegou no colo e levou até sua casa para cuidar dos curativos. a
ovelhinha sentiu-se amada pelo pastor, pois ele não a deixou, mesmo tendo um
monte de outras ovelhas ele foi atrás dela.
Ufa! Que bom que a encontraram!



2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO
AGOSTO

CAMPANHA: PODER DO AMOR

Nossa, crianças!  Que história incrível não é mesmo. Jesus é assim com a gente,
com todas as crianças, sabiam? Ele ama tanto, tanto, tanto, as crianças, que
mesmo se as crianças se esquecerem dEle, Ele não desistirá de nós. Até quando
vocês crescerem e ficarem adultos! Ele não se esquecerá de vocês, nunca,
nunca!
Jesus te ama tanto que cuida de você em todos os momentos.
Quem ama Jesus aqui dá uma gritoooooo: JESUS EU TE
AMOOOOOOOOOOOOOO!!!!

ORAÇÃO:

Jesus muito obrigado por me amar. Hoje eu aprendi que o Senhor me ama e
nunca vai me deixar sozinho. Venha morar em meu coração. Fica comigo Jesus
e não me deixe nunquinha! Eu te amo 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. O pastor cuidou das ovelhas?
2. Quem é nosso pastor?
3. Como a ovelhinha sentiu-se?
4. Quem nos ama mais ?
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BILHETE PARA OS PAIS:
Queridos pais!
Hoje falamos sobre os frutos do Espírito, o Amor, devemos amar uns aos outros.
Desafio da semana: Escrever em um post It ou papel colorido EU SOU AMADO. Ajude seu
filho a grudar na geladeira, armário, caderno e espalhar pela casa com o objetivo da
criança lembrar que ela é amada!
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração,  entre no site
do Kids: https://www.renascerkids.com/
Deus abençoe!

ATIVIDADE:
EM ANEXO

LEMBRANCINHA DA AULA:

UM BOMBOM COM VERSÍCULO.

Sugestão de imagens:
EM ANEXO

https://www.renascerkids.com/

