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AULA 4: Espalhando o amor de Deus que há em mim! 
 
Chegamos ao final da campanha #Criança de Jesus!!! 
Quantas coisas as crianças aprenderam nesse mês... Elas aprenderam que foram formadas por Deus de uma forma 
muito especial, que Deus deu para cada uma emoções e as ensina a lidar com elas... Aprenderam também que o 
reino de Deus é das crianças e que Deus escolheu cada uma para construir uma história linda com Ele. 
 
E agora nessa aula as crianças aprenderão a viver o amor de Deus e espalhar esse amor por onde elas forem! 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 

Jesus nos deu um envio: Pregar o evangelho! 

Essa é a missão que foi entregue a todos aqueles que foram escolhidos por Deus. 

 

Nessa aula as crianças aprenderão que elas também tem esse envio. Existem muitas pessoas precisando conhecer 

o amor de Deus nesse mundo, cabe a nós espalharmos esse amor. 

 

Em 1 Coríntios 12:21, o apóstolo Paulo diz que há um caminho que é o melhor de todos, e esse caminho é viver o 

verdadeiro amor. 

 

Deus quer colocar em nós esse verdadeiro amor. O amor de 1 Coríntios 13.  

O amor não desiste, não julga, não busca culpados, o amor é paciente, é perseverante. 

 

Jesus nos ensinou o que é o verdadeiro amor. E quando temos esse verdadeiro amor em nós, nossa vida transborda 

da presença de Deus. 

 

“E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no 

amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele.” 1 João 4:15 

 

Professor, você é escolhido de Deus para essa obra. Busque a cada dia viver esse amor, demostre esse amor com 

suas palavras e suas atitudes e viva esse caminho mais excelente que é amar. Ame e espalhe esse amor por onde 

você for! 

 

Deus abençoe! 

 

 

LEIA E MEDITE: 
 
João 15:12 ; Mateus 28:19,20; 1 João 4:7-21 

 

OBJETIVOS: 
 

• Levar a criança a entender que Deus tem um amor tão grande por nós que esse amor transborda e contagia 
as pessoas que estão ao nosso redor 

• Nós fomos escolhidos para pregar o evangelho. Jesus colocou em nós o Seu amor e nos deu a missão de 
espalhar esse amor aonde formos  

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
A palavra de Deus nos ensina que no final dos dias o amor de muitos se esfriaria. E vemos de fato isso acontecendo 
nesse tempo. Existe uma frieza que tem ocupado espaço nos relacionamentos, e muitas crianças não tem conhecido 
em suas relações o que é o amor. 
Nessa aula as crianças receberão esse amor verdadeiro que vem de Deus. Deus é amor, e esse amor nos basta, nos 
completa, é o suficiente para nos fazer cheios de sua presença. 
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As crianças foram escolhidas por Deus e nessa aula elas aprenderão que Deus entregou uma missão para cada 
uma: espalhar o amor de Deus aonde elas forem. 
 
Que cada criança saia dessa aula transbordando o amor de Deus, obstinadas a viver a profundidade desse amor e 
encorajadas a levar esse amor a outros. 

 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Vamos preparar nosso ambiente para manifestar o amor de Deus 
 
Faça uma decoração personalizada, com muitos corações. Você pode preparar cortinas de corações, pendurar os 
cartões pela sala também. Use a sua criatividade e espalhe o amor de Jesus que está em você! 
 

 
 
Prepare uma experiência completa do que é viver e espalhar esse amor. Que tal começar por você professor, e você 
entregar um cartão do amor de Deus para cada criança? 
Para a dinâmica dessa aula, prepare uma caixinha (ou saquinho) de presente. Dentro dessa embalagem, coloque o 

cartão que você preparou para cada criança.  Essa atitude de amor fará muita diferença na vida de cada uma. 

 

Leve para essa aula também uma jarra com água, um copo e uma bandeja. Esses materiais serão utilizados na 

ministração. 

 

MINISTRANDO: 
 
Hoje é um dia muitos especial no nosso kids!!!! 
Dia em que cada um de vocês receberá um presente de Deus! 
 
Agora eu quero fazer uma pergunta: quem aqui foi escolhido para ser Criança de Jesus? 
Todos vocês! Isso mesmo! Jesus escolheu todos vocês para serem crianças de Jesus. E para cada criança de Jesus 
há algo de Deus muito especial, e que tem muito a ver com esses corações que vocês estão vendo. 
 
Esse presente especial que Deus quer ter entregar hoje é o AMOR Dele. Ai você pode falar: “mas tia, eu já tenho o 
amor de Deus...” Isso é verdade! Mas o que Deus quer te entregar hoje  é uma porção de amor que transborda. 
 
Vou mostrar para vocês como é esse amor de Deus que transborda com essa água. 
 
(vá enchendo o copo com água até transbordar) 
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Funciona assim: quando conhecemos a Jesus o amor Dele vai entrando dentro do nosso coração, igual essa água 
está sendo colocada no copo. Aí a gente vai aprendendo sobre como andar com Deus, vai orando, louvando e Deus 
vai colocando mais e mais amor dentro da gente. E o amor de Deus é tão grande, mas tão grande que uma hora não 
cabe mais dentro da gente, transborda!!! 
 
E quando transborda esse amor, o que precisamos fazer? Será que tem jeito de colocar denovo dentro da gente??? 
Crianças, quando esse amor transborda é hora de cumprirmos a missão que Jesus deixou para nós: levar esse amor 
para quem ainda não tem! 
 
Eu quero perguntar algo para vocês: você já ficou com muita sede? Então... quem não tem o amor de Deus está com 
muita sede. E você, tem água sobrando! Então você precisa levar essa água para matar a sede das pessoas. E essa 
água é Jesus. 
 
Mas como podemos levar o amor de Deus? 
Ah você pode contar suas experiências com Deus, você pode mandar uma mensagem falando de Jesus, contar uma 
história da Bíblia, compartilhar um louvor, um versículo, postar nas redes sociais. Mas principalmente, ser um 
exemplo de servo de Deus. Mostrar esse amor com suas atitudes e com o que você fala. 
 
E vocês sabem como uma pessoa que recebe esse amor se sente? 
Vejam vocês mesmos o que acontece! 
Para cada um hoje eu quero entregar essa caixinha. Abram e vejam o que tem dentro. 
 
Essa caixinha representa o meu amor por cada um de vocês. O amor que Deus colocou dentro de mim estou 
entregando com esse cartão. 
Então vocês estão recebendo um pouco mais do amor de Deus hoje, porque estou transbordando esse amor e 
dando um pouco dele para cada um de vocês. 
 
E vocês, já estão preparados para fazerem o mesmo??? 
Preparados para viver como crianças de Jesus e espalhar esse amor??? 
 
Então vamos orar agora e receber esse amor transbordante e dizer para Deus que queremos espalhar esse amor 
aonde formos. 
 
 

LOUVOR: 
 
“3 Palavrinhas” – 3 Palavrinhas 
“Deus lhe tem amor” – 3 Palavrinhas 
“Jesus ama cada um” – 3 Palavrinhas 

 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor, eu te agradeço pelo seu infinito amor. Eu me encho hoje com esse amor e quero te dizer que eu desejo 
espalhar o amor de Cristo aonde eu for. Em nome de Jesus. Amém” 

 
VERSÍCULO: 
 

“Então Ele disse: vão ao mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas”. Marcos 16:15 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Qual foi a missão que Deus deu para cada um de nós? 
- Como posso ser cheio do amor de Deus? 
- De que forma posso espalhar o amor de Deus? 
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Hoje vocês receberam um presente muito especial, que é o amor de Deus que transborda. 
Vocês sabiam que a nossa oferta é um ato de amor.  
Somente aquele que tem o amor de Deus consegue ofertar, porque ama a casa de Deus e se sente responsável por 
cuidar dela. Vamos agora fazer o nosso ato de amor, entregando a nossa oferta ao Senhor. 
 
 

ATIVIDADE  
 
Vamos espalhar o amor de Jesus! 
Nessa aula faremos um cartão com materiais de artesanato (cartolinas, papel cartão, papéis de scrapbook). Esse 
cartão a criança utilizará para evangelizar alguém, escrevendo uma mensagem sobre o amor de Deus. 
 

 
 
 
Esse cartão preparado em aula será entregue para uma pessoa fisicamente. Porém as crianças terão um outro 
desafio também: espalhar o amor de Deus com o envio dos cartões virtuais do kids!!! A criança poderá baixar o 
cartão acessão o QR Code a seguir. Temos 3 opções de cartões virtuais. Você professor também pode baixar e 
enviar para os grupos. Vamos fazer essa ação viralizar! Vai ser benção demais! 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais, 
 
Hoje tivemos o encerramento da campanha da #Criança de Jesus. 
As crianças aprenderam que Deus colocou em cada uma um amor muito grande, e temos a missão de espalhar esse 
amor aonde formos. 
Ajude o seu filho a colocar em prática essa missão. Como podemos espalhar o amor de Deus? Converse com ele 
sobre isso e combinem de fazer juntos uma ato de amor por alguém. 
 
Viva o amor de Cristo! Essa é o melhor caminho para seguirmos. 
 
Deus abençoe! 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Cole o artesanato feito de EVA com a frase Jesus te ama em um docinho (pode ser chocolate ou pirulito) 
 

 


