
 
 

 

O VERDADEIRO AMOR 
28 de agosto de 2021 – MANHÃ 

 

BASE BÍBLICA: João 4: 9-11, 1 João 4: 7-8. 

VERSÍCULO DO MÊS: 

OBJETIVO:  Fazer com que as crianças entendam que o Espírito Santo nos dá coragem para 
testemunhar e nos ensina o que falar 
 
BASES DO CULTO 
Boas-vindas: Recepcionar as crianças com alegria e amor para que elas se sintam bem recebidas, 
amadas e seguras, dessa forma, desenvolver um bom relacionamento com elas. No momento de 
brincadeira, procure priorizar o companheirismo, compartilhar brinquedos, ter educação e organização. 
 

• ABERTURA  
Dar boas-vindas com muita empolgação, mostrando o valor de participar de um culto ao Senhor; 

• LOUVOR  
Explicar a letra, mensagem e ligação; estimular a terem uma vida de santidade; ensinar 
movimentos de rendição; chamar criança para fazer o louvor (se for o caso);  

• OFERTA 
Mostrar os conceitos e desafiar as Primícias; 

• VISITANTES 
Valorizar o visitante; dar lembrança; abordar os pais; Convidar. 
 

MENSAGEM 
 
INTRODUÇÃO 
 
          Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que envolve toda a nossa 
vida e tudo o que fazemos e somos, O AMOR. O amor de Deus é apresentado em toda a Bíblia, 
através do amor de Deus pelo seu povo. Mas o amor de Deus é infinitamente grande e maravilhoso.  
          O que esse amor representa na nossa vida? Sobre isso vamos falar hoje.  
  
 
 
DESENVOLVIMENTO 

         Em tudo o que Jesus o fez demonstrou o amor do Pai. E crianças, o amor de Deus é bem 
diferente do nosso, afinal nós somos pecadores, e não somos perfeitos como Ele é. Mas hoje vamos 
falar desse amor perfeito.  

        No Evangelho segundo João 4: 9-11, Jesus fala sobre como Deus manifestou esse amor, 
entregando o próprio filho numa cruz, e esse foi o maior ato de amor já visto na história!  

 



 
 

 

 

       A Bíblia nos fala que Jesus morreu para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados, por isso 
nós podemos ter uma vida de verdade. Através do amor de Deus por nós, mesmo sendo pecadores, 
podemos nos reconciliar com Deus, e podemos ter a vida eterna.  

       O amor de Deus, demonstrado em Jesus Cristo é o nosso padrão de amor. É um amor que 
acolhe, que persiste e que transforma! O amor de Deus é tão perfeito que não nos deixa como nós 
somos, mas nos transforma a imagem e semelhança de Jesus, através de uma vida de santidade.  

        Crianças, nós precisamos do amor Dele porque somos pecadores, e assim estamos condenados 
a uma vida sem Deus, e isso é horrível! Precisamos crer em Jesus como Senhor e Salvador, 
entendendo que o amor Dele é perfeito e nos salva.  

 
Conclusão:  
       O mundo apresenta várias opiniões sobre o amor, mas nenhum amor é verdadeiro senão 
o amor de Deus. Somente por esse amor podemos encontrar a vida eterna e ser transformados 
a imagem e semelhança de Jesus.  
       Hoje a noite vamos falar sobre como esse amor nos ajuda a amar as pessoas, e como nós 
temos essa responsabilidade.  

 
 

Momento de oração: 
Momento de orar com as crianças para que creiam no amor de Jesus, e para que esse amor 
cresça a cada dia no coração de cada pessoa. 
 
 
MOMENTO DOS PEQUENOS GRUPOS 
 
ATENÇÃO: Esse é o momento de aplicação da Palavra e de estimular a opinião da criança 
e exercer o Pastoreio Intencional da vida dela.  
 
Perguntas sobre a história:  
- O que entendeu sobre a história de hoje? 
- Você sabia que o amor de Deus é maravilhoso? 
- Você já foi alcançado por esse amor?  
- Se não, vamos orar. Você quer receber esse amor? 
- Se sim, como você pode demonstrar o amor pelas pessoas??  
 
Perguntas sobre a vida: 
- Pergunte como foi a sua semana, bem como os seus pedidos de oração; 
- Pergunte como está em casa, na escola, na Igreja, sempre sendo intencional; 
- Pergunte sobre como está a vida com Deus da criança; 
- Pergunte como a criança está de modo geral.  

 



 
 

 

AMANDO AS PESSOAS 
28 de julho de 2021 – NOITE 

 

BASE BÍBLICA: João 4: 9-11, 1 João 4: 7-8. 

VERSÍCULO DO MÊS: 

OBJETIVO:  Ensinar as crianças a falar de Jesus para o próximo 
BASES DO CULTO 
Boas-vindas: Recepcionar as crianças com alegria e amor para que elas se sintam bem recebidas, 
amadas e seguras, dessa forma, desenvolver um bom relacionamento com as mesmas. No momento 
de brincadeira, procure priorizar o companheirismo, compartilhar brinquedos, ter educação e 
organização. 
 

• ABERTURA  
Dar boas-vindas com muita empolgação, mostrando o valor de participar de um culto ao Senhor; 

• LOUVOR  
Explicar a letra, mensagem e ligação; estimular a terem uma vida de santidade; ensinar 
movimentos de rendição; chamar criança para fazer o louvor (se for o caso);  

• OFERTA 
Mostrar os conceitos e desafiar as Primícias; 

• VISITANTES 
Valorizar o visitante; dar lembrança; abordar os pais; Convidar. 
` 
 

MENSAGEM 
 
         Nesta manhã, vimos que Jesus morreu por nós e prometeu que voltaria e depois iria ao céu 
novamente, mas deixaria o Espírito Santo como consolador. 

 

INTRODUÇÃO 

Hoje pela manhã nós falamos sobre o verdadeiro amor, o amor de Deus. Vimos que esse amor 

é diferente dos padrões do mundo, afinal é um amor que nos transforma a imagem e semelhança de 

Jesus.  

Quando entendemos isso, precisamos entender uma coisa: nós somos amados para amar! Deus 

nos ama, nos salva e nos transforma para que a gente demonstre o amor de Deus através da nossa 

vida.  

DESENVOLVIMENTO  
             Em 1 João 4: 7-8 diz algo muito importante! Aqueles que amam a Deus demonstram amor pelas 

pessoas! Esse amor não é pelo que as pessoas fazem, mas pelo fato de sermos amados por Deus. 



 
 

 

Ninguém merece esse amor, mas como Deus nos amou imerecidamente, assim também devemos amar. 

              Como então podemos fazer isso? Para amar as pessoas é necessário conhecer o amor de 

Deus, e assim nós fazemos a nossa parte. Um exemplo de amar ao próximo é estar perto quando 

alguém sofre por alguma coisa, ajudar os necessitados, socorrer os feridos, abraçar e consolar os que 

choram, demonstrar amor através de carinho e principalmente, amar mostrando mais de Jesus para as 

pessoas.  

               Crianças, além de tudo isso o que falamos, é necessário também amarmos os que são nossos 

inimigos. As pessoas que nos ferem, fazem mal, elas não precisam da nossa vingança, mas precisam 

que através do nosso amor elas vejam a Deus. Jesus diz que devemos amar nossos amigos e também 

os nossos inimigos, aqueles que implicam na escola, aqueles que falam mal de nós, precisamos 

demonstrar amor pelas pessoas. 

 

Conclusão 

              Somos amados para amar as pessoas. O amor de Deus nos chama para a salvação 

e para uma missão. Você topa essa missão de demonstrar amor pelas pessoas? Se sim, faça 

algo para demonstrar o amor de Deus na sua vida hoje (dar exemplos do que as crianças podem 

fazer hoje). 

 

Momento de oração: 
Momento de orar com as crianças para que creiam no amor de Jesus, e para que esse amor 
cresça a cada dia no coração de cada pessoa. 
 
 
 
MOMENTO DOS PEQUENOS GRUPOS 
ATENÇÃO: Esse é o momento de aplicação da Palavra e de estimular a opinião da criança 
e exercer o Pastoreio Intencional da vida dela.  
 
Perguntas sobre a história:  
- O que entendeu sobre a história de hoje? 
- Você sabia que o amor de Deus é maravilhoso? 
- Você já foi alcançado por esse amor?  
- Se não, vamos orar. Você quer receber esse amor? 
- Se sim, como você pode demonstrar o amor pelas pessoas??  
 
Perguntas sobre a vida:  
- Pergunte como foi a sua semana, bem como os seus pedidos de oração; 
- Pergunte como está em casa, na escola, na Igreja, sempre sendo intencional; 
- Pergunte sobre como está a vida com Deus da criança. 


