
 
 

 

AGOSTO – O PODER DO AMOR 

INTRODUÇÃO 
 
O amor é o dom mais poderoso que o Senhor nos entregou. 
Jesus nos ensinou como praticar o amor verdadeiro. Ele amava a todos, independente da situação. Ele nos mostrou 
que o amor vence tudo. Ele venceu na cruz pelo amor. 
 
O apostolo Paulo entendeu a essência desse amor e na carta aos Coríntios traz o mais lindo relato sobre o 
verdadeiro amor. 
 
Nessa campanha vamos estudar as características do verdadeiro amor, e aprender que o amor se vive, se pratica. 
Amor não são palavras. Amor é atitude. 
 
Que possamos viver em amor, espalhar o amor aonde formos. 
  

Data Temas: Versículos: 

Semana 1 O amor é paciente 1 Coríntios 13:4 

Semana 2 O amor é bondoso 1 Coríntios 13:4 

Semana 3 O amor é justo 1 Coríntios 13:6 

Semana 4 O amor nunca acaba 1 Coríntios 13:8 

 
Deus abençoe! 
 
Equipe Pedagógica Kids Church Renascer 
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AULA 1 – O Amor é paciente 

 
Amar requer empatia, faz a gente entender mais o outro, ser compreensivo com as situações. 
Quem é aperfeiçoado no amor vence a ansiedade, o desejo exagerado pelo imediatismo. 
O amor tudo espera. Espera o tempo certo para as coisas acontecerem. O verdadeiro amor conhece e vive 
Eclesiastes 3: tudo tem o tempo certo para acontecer! 
 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
Quantas vezes a ansiedade quis roubar a cena e atropelou tudo o que vinha pela frente? 
Saber esperar é uma dádiva, e recebemos essa dádiva praticando o amor. 
 
O amor é manifesto com as nossas atitudes, é mais do que sentir. Amar é agir.  
Somos aperfeiçoados nos dons a medida que os praticamos. 
Deus já derramou o dom do amor sobre a igreja. Cabe a nós nos apropriarmos e exercermos esse dom. 
 
E amar é ter paciência... 
Sabe quando a sala está agitada? Sabe quando falta recursos? Sabe quando falta cooperação? Sabe quando falta 
tudo o que você entende que é preciso? 
Seja apenas paciente. O amor te ensina a confiar, a saber que tudo ficará bem. 
Viva o Salmo 40. Essa porção está sobre a sua vida. 
 
“Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor” Salmo 40:1 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
1 Coríntios 13 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar para a criança o que significa ter paciência. 
Levar a criança a refletir que quem ama é paciente. 

  
desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Paciência é um ativo raro... 
Muitas crianças não tem paciência... 
Muitos pais não tem paciência... 
O mundo anda muito impaciente... Como mudar esse ciclo? Ainda tem jeito? Posso te afirmar que sim! Tudo pode 
mudar através do poder do amor. 
O amor de Jesus será derramado na vida das crianças através de sua vida. 
E esse amor será manifestado na vida de cada uma através dessa característica tão importante: a paciência. 
Quem tem paciência é tolerante, respeita mais o outro, tem empatia, não sofre com ansiedade. Quem tem paciência 
sabe que há tempo para tudo.  
Que possamos ajudar essa geração a ter mais paciência através do amor. 
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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: 
     
Nesse mês temos uma campanha nova no kids! Vamos falar sobre o poder do amor!!! 
Ahhh eu amor falar sobre o amor, e vocês crianças? 
 
Mas antes de falar sobre o amor, vou precisar da ajuda de vocês para resolvermos um probleminha... 
 
(entram a cena) 
 
Julie: “Ah mãe você prometeu que a gente ia para a praia nesse final de semana!!!” 
Mãe: “Juju, o papai vai precisar trabalhar, não temos como ir... Mas iremos no final do mês” 
Julie: “Ah manhê... final do mês tá muito longe. Não quero esperar” 
Mãe: “Filhinha, precisamos ter paciência, as vezes o plano muda... “ 
Julie: “Você sabe que eu não tenho paciência mãe... eu tô muito brava...não vou mais falar com você” 
 
(volta a professora) 
 
Ai ai ai crianças... olha só o que aconteceu com a Julie e mamãe. 
O que vocês acharam dessa história? 
A Julie poderia ter o que ela gostaria? Mas seria no tempo que ela gostaria? 
 
A mãe explicou porque não poderia ir para a praia nesse final de semana, mas a Juju não quis saber... 
Vocês lembram o que a mãe falou que ela precisaria ter? PACIÊNCIA! 
 
Sabe crianças, ser paciente não é fácil, mas se a gente se esforçar a gente consegue. 
Vocês acham que se a Juju se esforçar ela consegue esperar até o final do mês para ir a praia? 
Com certeza consegue! 
Aí ela vai poder aproveitar muito com a mamãe e o papai. Quem sabe eles levam o Totó junto também. 
 
A Biblia nos ensina que existe um tempo certo para todas as coisas. Então é importante saber esperar. 
E quem tem muito amor de Deus no coração também consegue ter paciência, porque o amor é paciente. 
 
Então quem tem amor, tem paciência também! 
Acho que a Juju se esqueceu disso... 
E agora, vamos ajudar ela... 
 
(volta a cena) 
 
Julie: “Ah que ruim ter que ficar esperando tanto para ir a praia... Mas acho que eu não deveria ter falado assim com 
a minha mãe... E agora gente, eu amo tanto a minha mãe, o que eu faço??? 
(as crianças participam aqui) 
 
Julie: “Muito obrigada amigos, vou falar com ela” 
 
Julie: “ mamãe, eu te amo muito, me desculpe por não ter muita paciência. Eu vou me esforçar muito para ter 
paciência, e vou esperar até o final do mês para brincarmos um montão na praia!” 
 
Mamãe: “Que orgulho de você Juju, aprendeu muito bem. O amor de Deus em nós faz a gente ter paciência e 
esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. 
 



 
 

 

AGOSTO – O PODER DO AMOR 

Olha que legal crianças o que aprendemos hoje. 
O amor de Deus nos ensina a ter paciência porque o amor é paciente. 
 
Hoje o amor de Deus vai encher o nosso coração. Então vamos jogar fora a ansiedade e se encher do amor de Deus. 
 
 

LOUVOR: 
 
“Grande e largo” – 3 Palavrinhas 
“Ah eu amo a Cristo” – 3 Palavrinhas 
 
 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, tira de mim toda a ansiedade. Eu recebo o seu amor, o amor que é paciente e que respeita os 
outros. Em nome de Jesus. Amém!”  
 
 

VERSÍCULO: 
 
“O amor é paciente”. I Coríntios 13: 4 
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

1) O que a Juju queria? 
2) Porque a mãe teve que mudar os planos? 
3) A Juju soube esperar? O que ela fez? 
4) O que a Juju precisou aprender? 
5) O que podemos aprender com essa história? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Quando servimos a Deus, aprendemos que tudo o que fazemos é por amor. 
Por amor a Deus cuidamos da igreja. 
Por amor a Deus a tia vem para o kids dar aula 
Por amor a Deus as famílias vem assistir o culto 
Por amor a Deus entregamos nossas ofertas. 
Nossa oferta precisa ser por amor, não por obrigação e nem por necessidade. Mas por amor. 
Hoje vamos todos entregar nossa oferta de amor ao Senhor. 
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ATIVIDADE  
 

CUPOM DO AMOR 

As crianças recortarão e decorarão o cupom do amor. Depois de pronto, poderão entregar para pessoas de sua 

família. 
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LEMBRANCINHA: 
 

 

 
 


