
 
 

 

NOVEMBRO – TEMPO DE DEUS 

 

AULA 3: Tempo de Amar 
 
Jesus nos ensinou o que é o verdadeiro amor, derramou sobre nós essa porção e nos ensinou a espalhar esse amor 
por onde formos. 
Não é tempo mais de brigas, desavenças ou divisão. É tempo de AMAR! 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Na aula de hoje falarmos sobre o tempo de amar. 
Em Mateus 24 Jesus disse que quando se multiplicasse a iniquidade o amor de muitos se esfriaria. 
 
Iniquidade é algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade e 
etc. 
 
Temos visto nos dias de hoje muitos atos que envolvem frieza, egoísmo, falta de amor ao próximo e principalmente, 
falta de amor a Deus. 
 
Mas o Senhor nos chama para ser luz neste muito. Ele nos deu uma ordem: AMAR! 
 
Ainda que o mundo viva debaixo de outra lei, de outro sentimento, o que nos move é o amor de Cristo. E debaixo 
desse amor somos felizes e completos. 
 
Que tal começar a aula demonstrando amor a cada um? Pode ser um elogio ou uma palavra de afeto. O amor é 
contagiante! 
 
É tempo de amar! 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Mateus 22:36-39, 24:12 ; I Coríntios 13:3 
 

OBJETIVOS: 
 

Levar a criança a entender que o Senhor nos deu uma ordem: AMAR.  
Amar a Deus e amar ao próximo. 
 
Quando vivemos nessa atmosfera de amor, somos completos. 
Que cada criança receba nesse dia o envio para viver este amor. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
As crianças são moldadas pelo meio, pelo exemplo que as cerca, por aquilo que conseguem observar em outras 
pessoas. Há quem diga que são como como esponja. Isso porque a infância é o período da vida que o ser humano 
mais aprende. 
É a fase de conhecer o mundo, criar seus valores próprios, formar o caráter. 
 
E qual exemplo essas crianças tem seguido nos dias de hoje? 
O mundo está cheio de exemplos de imoralidade e egoísmo, onde os interesses individuais estão acima de tudo e de 
todos. E faltam exemplos reais do amor verdadeiro. 
 
Hoje é dia de mostrar uma referência diferente de tudo isso. Jesus é a referência de amor maior! Ele nos ensina a 
viver debaixo dessa visão.  
 
Que nessa aula cada criança possa receber e viver esse amor. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Nessa aula faremos uma experiência com as crianças. 
 
Para isso você vai precisar de: 
- uma jarra com água 
- um copo 
- algumas pedras 
- areia 
 
Hoje faremos uma experiência para entender o amor de Deus. 
 
Vamos encher esse copo com algumas coisas. 
Primeiro coloque várias pedras no copo e pergunte às crianças se já está cheio (algumas dirão que 
sim). Responda que não, que ainda cabe mais coisa; então comece a colocar areia até parecer que está cheio (elas 
provavelmente dirão que agora sim, está cheio). Diga que ainda não e pergunte se ainda cabe algo mais. Coloque 
água até encher ao copo. Pergunte se agora está cheia (as crianças dirão que sim).  
 
Explique que o amor de Deus é como a água que encheu o copo e cada espaço vazio. Nem a pedra e nem a areia 
puderam preencher os espaços vazios.  
 
Podemos encher nosso coração de coisas, mas nada disso nos preenche, pois o nosso coração tem que estar cheio 
de Deus.  
 

MINISTRANDO: 
 
Na nossa experiência vimos que a água é capaz de preencher todos os espaços vazios, mesmo aqueles que não 
enxergamos, não é verdade? 
 
Á água representa o amor! 
 
Quem aqui já recebeu um ato de amor que fez o seu coração se sentir feliz? 
O Mas o que é o amor? 
 
Quem sabe explicar? 
 
Quero lembrar vocês da história de amor mais importante que alguém já viu até hoje. 
 
Essa história é sobre um homem que viveu no meio de pessoas que o odiavam. Essas pessoas queriam matá-lo. 
Mas algumas aprenderam a amá-lo e perceberam que Ele tinha algo diferente. E começaram a segui-lo e a ouvir o 
que Ele tinha a dizer. Ele ensinou que essas pessoas poderiam conhecer algo muito valioso: o poder do amor. 
 
Ele mostrou amor pelas crianças, por pessoas doentes, pobres, ricas, pessoas que fizeram coisas muito erradas, 
pessoas que achavam que sabiam de tudo, amor incondicional. Ele ensinou que devemos amar a Deus acima de 
todas as coisas e amar ao próximo como nos amamos. 
 
Em todas as situações, mas mais difíceis possíveis, Ele não deixou de demostrar amor. 
 
E para que nenhuma dessas pessoas sofresse por seus erros, Ele recebeu a sentença, a condenação de cada uma 
delas. E morreu na cruz para que todos que seguissem os seus ensinamentos pudessem ter uma vida livre e feliz. 
Esse homem foi Jesus! 
 
Que ato de amor verdadeiro poderia ser maior do que entregar a sua própria vida por alguém? 
 
Esse amor é como a água que vimos, que Jesus coloca dentro do nosso coração e faz transbordar. 
 
E sabe o que ele gostaria muito. Que pudéssemos levar esse amor para as pessoas que estão ao nosso redor. 
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Cada um só pode dar o que tem, não é verdade? Então hoje coloquem a mão na posição de receber. Vocês vão 
receber o amor de Deus. E esse amor fará vocês vencerem todas as situações difíceis. 
 
(agora professor declare e profetize sobre cada criança dizendo: “receba o amor de Deus!”) 
 
   

LOUVOR: 
 

“Grande e largo” – 3 Palavrinhas 

“Ah eu amo a Cristo” – 3 Palavrinhas 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor, eu recebo o seu amor na minha vida. Esse amor me completa e me faz feliz todos os dias. Senhor, eu te 
agradeço por me amar tanto, e eu quero Senhor te amar acima de tudo e amar as pessoas que estão ao meu redor. 
Em nome de Jesus, Amém! 

 
VERSÍCULO: 
 
“Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros.”  João 15:17 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Qual foi o maior ato de amor verdadeiro que já existiu? 
- Quem Jesus amou? 
- Qual foi os 2 principais mandamentos que Jesus nos deixou? 
- Como posso demonstrar o amor a Deus? 
- Como posso demonstrar o amor ao próximo? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Quando Jesus veio ao mundo Ele entregou a maior oferta que já existiu, que foi entregar a sua própria vida por amor 
a nós. 
Pense agora comigo: qual foi a maior oferta que você já entregou por alguém? Qual foi a maior oferta que você já 
entregou para Deus? 
Nesse momento de oração nós vamos orar ao Senhor e dizer o que gostaríamos de entregar a Ele como oferta que 
mostre o nosso amor. E você vai orar, buscar e consagrar essa oferta a Deus. Se for algo impossível de você 
entregar hoje, creia que Deus pode colocar nas suas mãos isso para você entregar a Ele. 
 
Vamos  orar agora e entregar todo o nosso amor ao Senhor.

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/15/17+
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ATIVIDADE  
 
Montar o livro do amor ao próximo. 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Hoje as crianças aprenderam os 2 principais mandamentos que Deus nos ensinou: 

1. Amar a Deus sobre todas as coisas 
2. Amar ao próximo como a si mesmo 

 
Conversem essa semana sobre como viver esse verdadeiro amor, e praticar o amor ao próximo. Exerça com o seu 
filho essa prática e vivam o TEMPO DE AMAR! 
 
Deus abençoe! 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 

Pirulito no formato de coração. 

   

 


