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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
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AULA 3- EXISTE AMOR  NO KIDS

O amor  de  Jônatas

Hoje vamos falar do amor de Jônatas por Davi,  que rompeu toda a oposição  de Saul.

PARA  VOCÊ PROFESSOR  :
Vamos olhar aLgumas  versões de I Samuel 18:1-3

● (NAA) E Jônatas o amou como à sua própria alma.
● (NVI) Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi

que Jônatas tornou-se o seu melhor amigo.E Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se
tornara o melhor amigo de Davi.

● (NTLH) Jônatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo
como a si mesmo.

Ok! Já conseguimos entender que era muito mais que uma simples amizade. Eles tinham muita afinidade;
uma profunda amizade; com toda alma; como a si mesmo. Um amor profundo!
Se formos analisar, já ouvimos essas expressões sobre como deve ser nosso amor para Deus em Lucas 10:27
“ de todo coração, de toda alma, de todo entendimento” - “ e ao próximo como a ti mesmo”
e no versículo 28 Jesus diz ao jovem rico: “Faça isto e você viverá.”
Podemos concluir que este é o verdadeiro amor. O amor que Deus quer que tenhamos, e o amor de
Jônatas, então se assemelhou ao amor verdadeiro; ao amor de Deus, que é incondicional.
Quando falamos em alma, falamos em pensamentos, sentimentos, desejos e vontades. Davi e Jônatas,
pensavam e sentiam  a mesma coisa, gostavam das mesmas coisas. “ ... aliança foi feita porque tinham o
temor a Deus e o amor ao povo” (comentário Bìblia Apostólica pg.404).

O que queremos com esta aula é que o Kids Church Renascer, seja um lugar onde cada criança sinta este
amor profundo e criem amizades verdadeiras e duradouras e cada uma que chegar seja impactada e
marcada  por este amor; sintam-se amadas e que seja um lugar onde elas queiram sempre estar, porque
está envolvido o temor do Senhor e amor à igreja e à obra de Deus para sempre.
Que possamos criar esse ambiente a cada semana e que nossas crianças aprendam a demonstrar este
amor!

LEIA E MEDITE:

I Samuel 18:1-4; 20:1-9, 14-17

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS:

- Levar a criança a saber que ela é amada e que há muita alegria quando você vê chegando no
Kids Church

- Levar a criança a entender que ela tem amigos no Kids e que ela precisa amar todos que
chegam, porque todas amam a Deus e amam estar na igreja

- Levar a criança a saber que existe amor no Kids e é tudo para ela, porque Deus a ama.
- levar a criança a saber que no Kids Church ela terá amizades de amor verdadeiras para sempre
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QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Como já temos falado nas aulas anteriores, hoje em dia, a criança tem sido esquecida por aqueles que
deveriam amá-las de verdade, na família. Talvez não tenhamos muitos casos de pais separados ou de
crianças que são criadas pelas avós. Observe com olhar de amor e Deus te dará discernimento de
crianças que mesmo estando na igreja, por algum motivo têm sentimento de rejeição; não sentem que
são amadas de verdade.
Vamos lembrar que o Kids Church é um lugar de amor e de cura. Acima de tudo, porém, tenham muito
amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. (IPe 4:8) , isto é, havendo
alguma lacuna a vida dos nossas queridas crianças, o nosso amor trará cura, perdão e libertação, em
nome de Jesus

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Use uma imagem assim para contar sua histórinha:

Para Jonatas e Davi utilize imagens ou bonecos de garrafa pet e rolinho de papel

LOUVOR:

Renascer Praise - Ousado Amor (Ao Vivo Em São Paulo / 2018)

https://youtu.be/ldN_gdjfNio
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VERSÍCULO:

"O amigo ama em todo tempo " (Provérbios 17:17)

MINISTRANDO:

Olá, olá olá!! Crianças, tudo bem?
Hoje eu quero contar uma histórinha e vocês vão me ajudar. É bem rapidinha:
“Um dia , acho que foi num domingo, uma família veio pela primeira vez na igreja e tinha uma criança
junto.
A criança estava muito tímida e com vergonha. Não queria ir ao Kids de jeito nenhum.
Ela estava com medo que ninguém fosse gostar dela; ela não conhecia ninguém; ela também tinha
medo que as outras crianças fossem rir dela, mas finalmente a mãe e a professora do Kids a convenceu e
ela decidiu ir. Mas ainda estava com muita vergonha. Não sorriu, não falou com ninguém, ficou quietinha,
ela estava com muita vergonha e era muito tímida. Não cantou nada, porque não conhecia a música, e
quase não fez nenhuma atividade. Estava muito difícil para ela. A professora tentou de tudo, mas ela ia
começar a chorar, então ela foi embora com a mãe dela.
Preciso que vocês me ajudem!
O que faltou?
(Deixe que as crianças deem uma solução e pergunte também se elas se lembram da primeira vez que
chegaram no Kids.)
O Kids Church é um lugar legal? Por quê?
O que podemos fazer para que todas as crianças gostem de ficar aqui? (Dirija a conversa até que falem
AMOR- daí mostre a imagem do coração)

Sabe, às vezes na primeira vez, as crianças ficam com vergonha mesmo. E  às vezes algumas crianças
cochicham e dão aquelas risadinhas, sabe? Isso não é bom!
Mas se mostrarmos logo a primeira vez, que aqui tem amor, tudo fica melhor e mais fácil, não é mesmo?
Existe amor no Kids?

Que bom!
Isto me faz lembrar de dois amigos. Eles gostavam das mesmas brincadeiras, pensavam a mesma coisa,
eles gostavam até de comer as mesmas coisas. Eles eram os melhores amigos um do outro. Você tem um
melhor amigo?
E o mais legal de tudo, é que eles amavam também a Deus e o povo de Deus.
Esta história é de verdade e está escrita aqui na Bíblia.

O nome deles? Jônatas e Davi.
Isso mesmo, o Davi que a gente conhece muito bem!
Jônatas gostava, amava muito a Davi que até deu suas melhores coisas para ele de presente
Ihhh… esses amigos tinham um problema.
O pai de Jônatas era o rei Saul. E Saul não gostava de Davi! Na verdade, o rei tinha inveja de Davi e
ciúme, porque Deus tinha escolhido Davi para ser o próximo rei, porque Saul era desobediente  e fazia
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tudo errado e tudo ao contrário do que Deus queria. E Davi amava muito, muito a Deus. Era obediente e
fazia tudo o que Deus queria . Ele agradava  a Deus.
Saul odiava tanto a Davi, que queria matá-lo.Imagine, só que coisa terrível! Davi nem podia ir na casa
dele! O que será que Jônatas fez?

Mesmo o seu pai não gostando de Davi, Jônatas  amava assim mesmo, porque o amigo,  o ama em todo
tempo, mesmo nas horas ruins e mais difíceis, aliás é nesta hora que o amigo está por perto para ajudar.
Eles combinaram que mesmo que as coisas não dessem certo, eles nunca iam deixar de amar um ao
outro. Eles combinaram que para sempre iam cuidar da família um do outro. E foi o que aconteceu.
Davi não podia mais ficar ali. Jônatas ajudou seu amigo e ele foi embora . Um amigo sempre ajuda o
outro. E muito tempo depois, Davi cumpriu a promessa e cuidou da família de Jônatas, porque ele tinha
combinado e prometido.
Esse amor desses dois amigos, é muito lindo.
Sabem, crianças, Deus quer que cada criança aqui tenha amigos, que sejam amigos de Deus.
Todos nós aqui, somos amigos de Deus, e cada criança que entrar aqui precisa sentir esse amor.
Nós não vamos cochichar, nem dar risadinhas nem fazer fofoquinhas, isso não agrada a Deus !
Nós precisamos mostrar que existe amor aqui, porque nós amamos a Deus, amamos a igreja e amamos as
pessoas, porque Deus nos ama assim.
Não importa os problemas, e as coisas ruins.
Precisamos mostrar o amor de Deus para as pessoas.
E aqui nós podemos ser amigos uns dos outros para sempre! até quando vocês crescerem!

Vamos orar agora, e pedir a Deus duas coisas: que nos ajude a mostrar o amor para as outras crianças e
que nos ajude a ter amigos com Davi e Jônatas. Uma amizade de amor para sempre, por causa do amor
de Deus

ORAÇÃO:

Deus, muito obrigado por me amar. Muito obrigado por escolher um lugar especial para eu morar,
muito obrigado por escolher uma família especial pra mim! Abençoe todos os papais e famílias do
nosso planeta.  Eu te amo muito muito muito! Fica comigo todos os dias.
Em nome de Jesus, amém.

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
I Samuel 18: 1- 4

"Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas ligou-se com a alma de Davi; e Jônatas o
amou como à sua própria alma. E desde aquele dia Saul o reteve, não lhe permitindo voltar para a casa
de seu pai. Então Jônatas fez um pacto com Davi, porque o amava como à sua própria vida. E Jônatas se
despojou da capa que vestia, e a deu a Davi, como também os seus vestidos, e até mesmo a sua espada,
o seu arco e o seu cinto".

Jônatas entregou suas melhores coisas. Ele entregou 5 coisas que eram dele: sua capa, sua roupa de
guerra, sua espada, seu arco e seu cinto.
Foi uma oferta.
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Davi seria o próximo rei.
Jesus é o nosso rei. Que oferta podemos entregar pra mostrar que nós amamos a Deus?
Vamos sempre entregar o que temos de melhor. Nossa oferta de amor!

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:

1. QUAL O NOME DOS DOIS AMIGOS, MESMO?
2. PORQUE NÃO PODIAM FICAR JUNTOS?
3. QUAL ERA O NOME DO PAI DE JÔNATAS
4. O QUE FOI QUE JÔNATAS FEZ?
5. DAVI CUMPRIU A SUA PROMESSA?
6. O QUE PODEMOS FAZER PARA AS PESSOAS GOSTAREM DO KIDS CHURCH
7. EXISTE AMOR NO KIDS?

BILHETE PARA OS PAIS:
Queridos pais!
Hoje falamos sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas.
Desafio da semana: Entregar um coração para alguma criança ou pessoa, dizendo que Deus a ama
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:

Balão de coração com aste

https://www.renascerkids.com/


2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO
AGOSTO

CAMPANHA: PODER DO AMOR

Sugestão de imagens:
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