LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 12: Amor (1)

Nota: As aplicações práticas providas nesta lição são oferecidas como sugestões para ajudar os irmãos e irmãs
na sua preparação. Elas não se destinam a direcionar ou limitar as maneiras em que o foco da lição pode ser
aplicado. Os que servem são encorajados a orar e contatar o Senhor para receber Seu encargo e orientação ao
ensinar e aplicar a lição. Muitas aplicações proveitosas também podem resultar da comunhão com outros e de
perguntas às próprias crianças.

Versículo:

“Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a
tua alma e de toda a tua mente.'” (Mt 22:37).

Tema:

Uma pessoa adequada ama a Deus. Nós O amamos porque Ele nos amou
primeiro.

Referência: Mt 22:34-40
Sugestão de História Bíblica: Uma vez Jesus encontrou um doutor da lei que conhecia muito sobre
a Bíblia. O doutor da lei era muito ardiloso. Ele fez uma pergunta ao Senhor Jesus que achava que seria
muito difícil. Ele Lhe perguntou: "Mestre, qual é o grande mandamento na lei? " Ele queria saber qual
era a instrução mais importante na Bíblia. Qual vocês acham que é a instrução mais importante da
Bíblia? Bem, o Senhor Jesus disse ao homem ardiloso: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o grande e primeiro mandamento.” Isso não
é maravilhoso? A instrução mais importante na Bíblia é amar a Deus! Deus quer que nós O amemos.
Aplicação Prática: A Bíblia nos diz que o amor vem de Deus e que Deus é amor. Deus nos ama mesmo
quando estamos de mau humor ou fazendo coisas terríveis. Ele ama cada parte de nós, sempre e para
sempre, não importa o que aconteça. Nosso maravilhoso Deus amoroso quer que nós também O amemos!
Quais são algumas maneiras de amar a Deus? Como você mostra às pessoas que as ama? (Peça exemplos:
Nós falamos com elas, nós as ouvimos, gostamos de passar tempo com elas, fazemos coisas que as fazem
felizes.) Podemos fazer todas essas coisas com Deus. Podemos não ser capazes de tocá-Lo ou vê-Lo, mas
Ele é real! Podemos orar a Deus, ler a Bíblia e aprender sobre Ele, obedecê-Lo e nos comportarmos de
uma maneira que O faça feliz.
Sugestão de Trabalho Manual: Faça um coração de papel. Providencie etiquetas ou fotos de coisas
que as crianças amam (família, brinquedos, animais etc.). Faça-as colarem as imagens no coração. No
centro do coração escreva ou cole uma etiqueta com a palavra DEUS, para mostrar que devemos amar
Deus ao máximo.

Material elaborado pela igreja em Irvine e adaptado pela igreja em Nova Iorque. Uso permitido.

