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CAMPANHA DE NATAL 
 

O nascimento do Salvador 
 

 
INTRODUÇÃO                                  AULA 04 

 

É a quarta aula da nossa campanha, os bebes estão acompanhando a genealogia de Jesus. Hoje em muitos 

lares haverá uma grande comemoração e expectativa com a chegada do papai Noel. Satanás arrumou um 

jeito para tirar o foco. 

Mas nós vamos marcar a vida dos babes, ministrando sobre o nascimento do salvador. 

 PARA O PROFESSOR 

O bebe precisará entender que Jesus nasceu para cuidar dele e da sua família, para salvar de tudo 

que há de mal. 

Deus revelou a Maria e a Jose que nasceria o salvador. 

E ele revela a você que a escolheu para ministrar a vida dos bebes e ajuda-los a declarar que ele é 

o único salvador. 

 BASE BIBLICA 

  Mateus 1 

 OBJETIVO 

Que o bebe entenda que Jesus é o salvador. 

VERSICULO 

Seu nome será JESUS; porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 

Mateus 1:21 

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

Lanterna para fazer a luz ( estrela) 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/1/21


 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE  

 
Olá galerinha!! 
Depois de uma viajem pelo deserto ( use os objetos da aula passada para lembrar). 
Maria estava grávida e precisa de um lugar para descansar e só encontrou em uma estribaria, onde 
ficava os animais). E foi ali que nasceu Jesus, o nosso salvador. 
 
Em uma cidade chamada Belém nasceu Jesus, vindo de longe três reis magos queriam ver o bebe, 
e seguiram a estrela e conseguiram chegar onde estava o bebe Jesus.(use a lanterna para fazer 
claridade representando a estrela) 
 
Ele nasceu para nos salvar. 
Vamos orar agradecendo ao papai do céu por nos amar tanto e enviar Jesus para nos salvar. 
 
 ATIVIDADE  

 
 Deixe que os bebes brinquem com os fantoches de prendedor que você usou para ministrar. 
 
Vamos brincar também de colocar as bolinhas na arvore e relembrar a genealogia. 
 

 
 
 

SUGESTÃO DE LANCHE 

 

Será super divertido fazer uma arvore comestível. Veja as imagens. Com kiwi, morango, uva, mexerica e 

melancia. Faça uma ceia de natal especial. Momento de comunhão. 

Bom apetite! 

 



     

 

 

 LEMBRANCINHA 

Cestinha: Coloque dentro uma pêra ou maçã baby. 

    

 

Boa aula! 


