
 
 

 

AGOSTO – O PODER DO AMOR 

 

AULA 2 – O Amor é bondoso 

 
O mundo anda cheio de maldade... 
Há apenas uma solução: mergulhar no poder do amor de Deus e receber tudo o que esse grande amor tem para nós. 
Você é escolhido de Deus para mostrar que podemos ser diferentes, o amor sempre vence! 
 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
Jesus quando veio ao mundo trouxe uma simples história que ilustra como devemos proceder: a parábola do 
samaritano. 
 
Somente quem é guiado pelo poder do amor consegue pautar seus atos em bondade. 
Se bondoso requer empatia, se colocar no lugar do outro. 
 
Que possamos levar esse importante valos para as crianças. Agir com bondade é a essência que Jesus nos ensinou. 
Ele nos mostrou como viver o verdadeiro amor, como agir pelo amor. 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
1 Coríntios 13; Lucas 10:25-37 
 

OBJETIVOS: 
 
Ajudar as crianças a entenderem o que é bondade e como podemos ter atitudes bondosas. 
Ensinar que aquele que tem o amor de Jesus é bondoso  
desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Muitas crianças já passaram por situações de serem violentadas em suas emoções através de atitudes más de 
outros. 
Essa violência pode ter sido através de uma agressão física ou verbal. 
O instinto natural como resposta a toda essa maldade recebida é revidar, de alguma forma externalizar para o mundo 
seja através de uma revolta ou comportamento deprimido. 
Mas, diante de tanta maldade que existe nesse mundo, como aprender a dar a outra face? Será que essa geração 
realmente se proporia a isso? 
Será mais fácil copiar um comportamento maldoso ou lutar contra essa maré e seguir o caminho bom. 
Cremos que o amor é mais poderoso do que tudo. O poder do amor pode curar as feridas, levantar do caos alguém 
que exale o amor de Cristo. O amor tudo pode. O amor é bondoso. 
Que essa aula seja uma cura para as crianças, que elas recebam a bondade que vem de Jesus e possam ser bons 
samaritanos dos dias atuais. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

SUGESTÃO AULA 
Nessa aula faremos uma encenação de uma situação cotidiana das crianças. 
Será apresentado um dilema, e a criança deverá opinar como essa/e amiguinha/o deverá agir. 
 
A encenação pode ser feita pelos tios, fantoches, desenhos ou personagens. Use a criatividade e boa diversão 
 

MINISTRANDO: 
     
Conforme a sugestão, iniciaremos com uma encenação: 
 
Julie: Olha só o que eu ganhei Rosinha, uma boneca que eu queria muito!!! Olha como é delicada... 
Rosinha: Deixa eu ver... Ah, eu achei muito feia e frágil... olha só, não aguenta nada essa boneca (Rosinha arranca a 
cabeça da boneca) 
Julie: O que você fez Rosinha???!!! Era minha boneca preferida (Julie chora) 
Rosinha: Ah essa boneca era bem feia... e agora nem dá mais para brincar com ela. Tchauzinho... 
 
Vocês viram só crianças o que aconteceu nessa história??? 
Vocês acham que a Rosinha demostrou amor? 
Qual foi a atitude que ela teve? Foi uma atitude boa ou má? 
 
Sabe crianças, a Bíblia nos ensina que o AMOR é BONDOSO. 
Então, todos nós que recebemos o amor de Jesus precisamos ter atitudes boas... 
 
Quando Jesus veio ao mundo ele contou uma história para nos ensinar sobre bondade... 
Ele disse que um homem tinha sido roubado, bateram nele e ele ficou machucado e jogado na rua. 
Muitas pessoas passaram perto dele, mas ninguém parava para ajudar... Passou perto desse homem pessoas que 
serviam a Deus e iam a igreja, mas mesmo assim não ajudaram. 
 
Então passou um homem de outra cidade (e que era até uma cidade inimiga), esse homem era um samaritano e ele 
quis ajudar. Cuidou dos machucados, arrumou uma hospedagem para que esse que tinha sido roubado ficasse e 
ainda ajudou ele com as despesas. 
 
Jesus perguntou quem desses tinha feito o certo... E todos perceberam que o certo foi aquele que teve uma atitude 
bondosa. 
 
Crianças, quem age com bondade mostra o verdadeiro amor.  
As vezes alguém faz algo ruim com a gente... e dá uma vontade de revidar... 
Mas será que se nos vingarmos estaremos sendo bondosos e demonstrando amor? Com certeza não. 
 
Quando alguém é maldoso com a gente, é normal nos sentirmos tristes, mas o poder do amor de Deus em nós tira a 
tristeza, tira tudo o que essa situação trouxe de ruim e nos faz ser melhores. 
 
Então, será que a Julie deve agir agora como a Rosinha ou continuar sendo bondosa? 
Com certeza esse mau exemplo não deve ser seguido. 
A Julie sabe que se ela seguir o exemplo de Jesus e continuar praticando o amor, muitas coisas boas virão para ela. 
 
Não vamos desistir do amor. 
Não vamos imitar o mau. 
Vamos continuar praticando a bondade e assim viveremos o verdadeiro amor. 
 
 

LOUVOR: 
 
“Bom samaritano” – Minha vida é uma viagem  
https://www.youtube.com/watch?v=hkW6LjDIkiM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hkW6LjDIkiM
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ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, eu desejo ter um coração bondoso, que agrada ao Senhor e manifesta o amor de Jesus. Eu 
não vou seguir os maus exemplos, mas vou seguir o bom caminho. Em nome de Jesus. Amém!”  
 
 

VERSÍCULO: 
 
“...O amor é bondoso”. I Coríntios 13: 4 (adaptado) 
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- O aconteceu com o homem que foi assaltado e apanhou? 
- O que alguns homens que serviram a Deus fizeram? 
- Quem ajudou o homem? 
- Quem Jesus falou que fez o certo? 
- Como posso ser bondoso?  
- O que devo fazer se alguém for maldoso comigo? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Vocês sabiam que quando doamos uma roupa para a igreja, ou entregamos um quilo de alimento para alguém que 
precisa estamos ofertando a Deus? 
Quando ajudamos aos necessitados, estamos entregando uma oferta! 
Vamos pensar agora nas pessoas que precisam de ajuda... você tem vontade de ajuda-las? 
O que você gostaria de fazer por elas? Hoje, o que você pode fazer por elas?  
Podemos separar um brinquedo para uma criança que não tem, separar uma roupa que não serve mais e doar, e 
assim vamos praticando a bondade e entregando ofertas que agradam a Deus. 
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ATIVIDADE  
 

Vamos ter atitudes de bondade, e assim manifestar o poder do amor.  
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LEMBRANCINHA: 
 

Vamos entregar para cada criança o colar da bondade 
 

 
 


