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Aula 4 - UM PRESENTE PARA JESUS
Hoje 25 de Dezembro, data em que todos os cristãos celebram o Nascimento de
Jesus, vamos falar sobre que presente poderemos dar para Jesus!

Para você Professor:
Hoje é dia de entrega, de festa, de se alegrar pois o Leão da tribo de Judá
nasceu, e é merecedor de todo louvor.

Quando nos derramamos em louvor e em gratidão, os céus se abrem e nossa
oferta se torna em bênçãos.

Dia de se reunir, de se alegrar, esquecer das coisas ruins que se passaram, e focar
no que há de vir, nas promessas.

Faça deste culto um altar de gratidão, de festa, de perspectivas daquilo que virá
na palavra apostólica.
Quando abrimos espaço para o novo, com alegria, vivemos no Vale da benção.

Boa aula!

LEIA E  MEDITE
Romanos 11:36
II Cron. 20: 1-30

QUAIS OS MEUS OBJETIVOS:

● Tornar este dia um dia de festa para Jesus, onde as crianças possam viver em
comunhão e festejar com alegria tudo o que ele fez e faz por nós.

● Que as crianças reconheçam que elas têm entregas especiais como
presentes para Jesus
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Qual é a situação da criança
Nossas crianças precisam enxergar e serem marcadas pela presença de Jesus e

entender que nossas ofertas não são apenas valores, elas podem ser nossas
orações de gratidão e nosso louvor

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
● Prepare um envelope grande, (maior do que os comuns) e um convite de

aniversário. Segue um modelo que você pode imprimir, como sugestão,
mas você pode fazer um convite de EVA ou como ficar melhor, como
opção

● Prepare 3 ou 4 caixas de presentes vazias para as crianças “colocarem “
seus presentes para Jesus

● Faça uma festa com um bolo bem gostoso (ou cup cakes), para
comemorar o aniversário de Jesus, aproveite a decoração dos corações, e
decore também com balões, é dia de festa, hoje vamos celebrar!

LOUVOR:

Dia de Festa - https://youtu.be/KAdy5P3lq5A

Muito obrigado - https://youtu.be/vDCoN9SPmvU

Separe todo o seu repertório

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele.
Glória a Deus para sempre! Rm 11.36

https://youtu.be/KAdy5P3lq5A
https://youtu.be/vDCoN9SPmvU
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MINISTRANDO:

Dinâmica da aula :
Deixe o envelope num lugar bem visível
Vejam só! Um envelope! Gente, parece um… É  mesmo  recebemos um convite:

“Queridas crianças da KIDS CHURCH RENASCER, todas vocês são convidadas
para o:
ANIVERSÁRIO DE JESUS
DATA: 25 de Dezembro
às ( 8h, 10h, 16h 18h – horário do culto que vai ministrar)
Local: KIDS CHURCH RENASCER

Aniversário!! Ebaaa! Nós vamos! Não vamos, crianças! Vamos nos preparar,
porque temos aniversário.

- Que dia vai ser?
- 25 de dezem… É HOJE ! Aqui!

Vamos nos aprontar, vamos nos arrumar (leve pente, perfume, gel de
cabelo… e peça para as crianças se arrumarem)...

- Crianças, está faltando alguma coisa! Quando nós vamos num aniversário
temos que levar alguma coisa, não é mesmo?

- Isso, o presente!
- Humm, mas este presente é um pouco difícil, porque hoje não podemos

enxergar Jesus com os esses olhos, não é mesmo? Ele está aqui, só que nós
só podemos ver aqui, no nosso coração!

- É  chato ir sem levar presente, não é mesmo?
Hoje é dia de festa, dia de entregarmos a Jesus nossos presentes.

- O que nós vamos entregar? Precisamos de ideias!
- Vocês são bons de ideias

(divida a turma em 2 , 3 grupos ou mais conforme a turma)
- Cada grupo vai pensar numa ideia de presente, ok? vou dar uns minutinhos

e eu vou aqui pensando, também…
(Chame os grupos e cada um vai falar da sua ideia. Valorize cada ideia e
complete quando for necessário. Aproveite as ideias e continue a ministrar)

Sabe, eu estava aqui pensando, Josafá e o povo tiveram uma grande guerra, e
não tinham chances de vencer, mas Deus falou para eles louvarem, e o louvor
trouxe a vitória.
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Após a vitória, eles conquistaram muitos tesouros, e muita comida.

Deus trouxe deu para eles, tudo o que eles precisavam e eles subiram para um
lugar, um vale lindo, onde com muita alegria louvaram a Deus, agradeceram
pelas bençãos, e até hoje este lugar se chama Vale da benção.

Hoje é Natal, Jesus é este lugar pra nós; Jesus é o lugar onde encontramos tudo o
que nós precisamos e a nossa vitória, é pra ele e por ele que temos que todos os
dias agradecer e louvar.

Quando entregamos nossa adoração com gratidão, através do louvor, tudo
pode mudar para melhor.

E hoje nosso presente para Jesus será nosso louvor e nosso coração para ele
morar para sempre. (mencione as ideias das crianças)

ORAÇÃO:

Senhor obrigado por tudo o que fez, e por aquilo que há de fazer, por ter nascido
em nossos corações, que possamos sempre te entregar o nosso louvor, e que o
venha morar  para sempre em nossos corações, amém

HORA DO TESTEMUNHO:

Tem testemunho aÌ?
O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa
também; é um diagnóstico da vida espiritual das crianças e
das experiências que elas têm com Deus.

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

Vocês sabiam que Jesus recebeu presentes de nascimento, também? E foi de
pessoas muito importantes. Eles eram homens sábios que estudavam as estrelas e
eles também sabiam que no dia que aparecesse uma estrela diferente no céu
significava que o rei tinha nascido.
No dia que Jesus nasceu apareceu uma estrela no céu. Eles viram a estrela,,,,,
separam os presentes e saíram para seguir aquela linda estrela. Demoraram
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bastante, até que chegaram na casa onde Jesus estava e entregaram seus
presentes.
Eles sabiam que Jesus era o Rei.
Hoje nós também sabemos que Jesus é o rei.

Separe sua oferta de presente para Jesus! Vamos entregar.

BILHETE PARA OS PAIS:

Queridos pais!

Hoje queremos apenas agradecer a cada família, e a cada criança, que este
Natal seja o início de um novo tempo, que o nascimento de Jesus transforme a
vida de cada um.

Nós desejamos que vocês possam viver o melhor Natal, e o melhor final de ano
da vida de vocês.

Sejam gratos, a gratidão e o louvor trará as bênçãos de Deus.

LEMBRANCINHA
Sugestão
Se puder faça um cupcake para cada criança ou faça um único bolo e ponha
em embalagens para levarem ou se tiver tempo podem comer na hora, mesmo.
Sendo assim providencie pratinhos e guardanapos



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
DEZEMBRO 2022

CAMPANHA “NATAL É TUDO DE BOM”
(Vale de Bênçãos)

Façam um desenho dentro do coração ou escreva o que você daria para Jesus
de presente


