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Amigos Kids
Aula 4 – Jesus o melhor amigo
INTRODUÇÃO

Estamos encerrando mais uma campanha, que alegria, que o Senhor possa nos honrar e que as
crianças entendam e guardem no coração o que passamos a cada uma, que Deus nos capacite
sempre, para levar a palavra aos donos do Reino!
PARA O PROFESSOR

Jesus viveu e morreu em favor de seus amigos. Mas Jesus deu a sua vida como expressão de
amor. “Ninguém tem maior amor do que este”, disse ele, Jesus se preocupava com seus amigos,
quando estava em viajem e soube da enfermidade de Lázaro, voltou à cidade para visita-lo e com a
visita de Jesus, Lázaro teve sua sorte transformada.
BASE BIBLICA

Livro de João 15:15
OBJETIVO

Ensinar o bebê que Jesus é o nosso melhor amigo, devemos convida-lo a estar conosco a todo
tempo!
VERSICULO

Vocês são meus amigos, se forem obedientes. João 15:14 adaptado.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA
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Utilize o material confeccionado na aula anterior para dar continuidade na história. Mostre os
personagens conforme for falando.



Ao falar sobre a amizade de Jesus conosco, utilize o cenário feito com rolinhos de papel,
conforme a sugestão.

DESENVOLVENDO A HISTÓRIA

Olá galerinha mais linda!
Quem aqui tem muitos amigos? Que legal! É muito bom ter amigos. Vocês sabiam que temos um
amigo que é o melhor de todos? Alguém sabe quem é?! É Jesus! Sabem onde Jesus está? Jesus
está aqui! Dentro do nosso coração! E vocês sabiam que Ele está conosco em todo o tempo? Ele
está conosco quando brincamos, quando estamos em casa, na escola, Ele nos ajuda a fazer o que
é certo. É isso o que os amigos fazem. Antes de Jesus ir morar no céu, Ele morou aqui na terra e
tinha muitos amigos. Lázaro, Marta e Maria eram muito amigos de Jesus. Um dia, Jesus com foi
fazer uma visita a casa dele Marta preparou uma mesa bem linda com comidas beeem gostosas.
Quando recebem alguém em casa, gostam de receber bem e fazer coisas especiais, com uma
comida gostosa, arrumar a casa, compartilhar os brinquedos. Quem aqui gosta de fazer isso para
receber os amiguinhos em casa? Quem recebe os amiguinhos em casa?
Jesus é o nosso melhor e maior amigos de todos, Ele nos ama e se preocupa conosco, da mesma
maneira que se preocupou com Marta e seus outros amigos. Convide Jesus a ser seu amigo para
sempre e ele ajudará em tuuuudo que precisar, nosso amigo Jesus gosta quando conversamos
com ele...orando.... gosta quando dançamos e cantamos.... no louvor do kids.....gosta quando
obedecemos aos papais e mamães. Quem quer ser amigo de Jesus pra sempre? Então vamos ser
obedientes e fazer tudo para agradar nosso amigo, assim nós sempre teremos nosso melhor amigo
para nos ajudar, Ele sempre irá segurar na nossa mão quando pedirmos.

Atividade: as crianças desenham elas mesmas e cole com fita dupla face. Colem no mural
confeccionado com papel kraft.
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LEMBRANCINHA

Desenhe a mãozinhas das crianças e corte, simbolizando que estarão sempre de mãos dadas com
Jesus.

Divirta-se e Boa aula!
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