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Recepção: Receba com alegria a criançada, conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amigos. 
Ore e abençoe cada um dos presentes, suas famílias e pelos que faltaram. Durante a oração peça que 
cada um cite o nome de uma amigo que gostaria de ver neste lugar na próxima semana.

“Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando.” João 15:13,14

O que é ser amigo? Sempre falamos “meus amigos”, “minha amiga”, mas o que é um amigo?

No dicionário, amigo significa alguém que é ligado a outro por afeição; defensor; aliado; 

companheiro; cúmplice. Então amigo é aquele que tem afeição por nós; que nos defende na hor

que necessitamos; que é nosso aliado em nossos sonhos, projetos; que compartilha os momento

de alegria, êxito, mas também está ao nosso lado nas situações difíceis; que ri conosco, mas 

também chora as nossas tristezas. Esse é o amigo!

Esta semana, no dia 20, foi comemorado o Dia do Amigo. E hoje eu quero lhe apresentar o amig

que é tudo isso que o dicionário diz e muito mais, que ama você a ponto de ter entregado a 

própria vida por sua causa. 

Este grande amigo se chama JESUS CRISTO e Ele se apresenta a você como o amigo fiel, que 

entregou a própria vida para que você pudesse ter uma vida de alegria e abundância. Ele é o 

amigo defensor, que sabe até os fios de cabelo que caem da sua cabeça, por isso você não 

precisa temer coisa alguma (Lc 12:7). Ele é o companheiro de todas as horas e a água que mata

a sua sede (João 4:14). 

Quem você tem escolhido para ser seu amigo? Os colegas de escola, que muitas vezes lhe dão 

conselhos para o mal? Lembra do Salmo 1? Você tem se acompanhado dos ímpios, dos 

escarnecedores e dos pecadores?

Jesus quer que você seja Seu amigo. Você aceita?



É necessário apenas um requisito para alcançar essa amizade maravilhosa: fazermos o que Ele 

nos manda. Só assim seremos amigos de Jesus (Jo 15:14).

Para ter esse Amigo tão especial vale a pena nos submetermos aos Seus mandamentos.

Experimente e tenha a certeza que jamais você ficará sozinho. Quando a tristeza chegar ao seu 

coração, fique certo que Ele lhe tomará no colo e encherá o seu coração com a Sua alegria. Se o

medo vier à sua alma, certamente Ele lhe pegará pela mão e lhe fará vencer todos os seus 

temores. Se algum dia se sentir sozinho e perdido, Ele lhe tomará nos braços e lhe levará ao 

caminho correto. 

É simples. É só chamar pelo Seu nome: JESUS! Repita, pois não há nome mais doce: JESUS! 

JESUS! JESUS!!!

 

Oferta e Comunhão: Tem alguém aqui com medo de ser feliz? Feliz pode ficar 
a vontade, Deus gosta de nos ver felizes e alegres em Sua presença e na 
presença dos nossos amigos, por isso vamos compartilhar o prazer de entregar 
nossa oferta de uma forma diferente... Vamos dançar e se alegrar no Senhor 
enquanto trazemos a frente nossos dízimos e ofertas.

No final ore abençoando a todos e suas famílias.

Monitor(a): 
- prepare sua aula com antecedência (estudo e materiais necessários);
- se coloque em oração pelas crianças durante a semana.
- ame cada vida que o Senhor tem lhe acrescentado para cuidar.
- honre esse dia que o Senhor te deu.


