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Aula 2 - AVISA LÁ, GABRIEL!
ANJO FALA PARA MARIA.  O ANJO FALA  PARA JOSÉ

Hoje falaremos do envio e da visita do anjo Gabriel para Maria e para José . Como será
que Deus falou com o anjo?
Para você Professor:

O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra da
sombra da morte raiou uma luz.Isaías 9:2

O plano de Deus, então, é posto em prática. Deus chama Isaías e lhe revela o que a
partir daí ele começará a fazer.
Vamos dizer que foi um planejamento mesmo!
Isaías profetizou o nascimento de Jesus cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. e
mesmo considerando que o tempo de Deus é espiritual “ Mas há uma coisa, amados,
que vocês não devem esquecer: que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos
são como um dia", Deus quis que todos soubessem com antecedência que Jesus Cristo
era o Messias e que a terra não estaria mais em “trevas”, porque um grande nascimento
estava por acontecer .
A história do Nascimento de Jesus é um acontecimento espiritual; começou no céu e
toda vez que uma pessoa e aqui pra nós, uma criança recebe este ensinamento e
aceita Jesus em seu coração, Jesus nasce e é NATAL de novo, e de novo, e de novo…E
tudo que estava em trevas, viu a grande luz.
Não há mais perdidos, não há mais falta de caminho. Há direção! Há vida!
Maria foi uma escolha especial de Deus.
Depois de um tempo de 400 anos do silêncio de Deus ( Período Intertestamentário- entre
o livro de Malaquias e Mateus) , Ele se manifesta e fala com uma mulher; uma escolhida
para dar continuidade no Seu plano. (Bíblia Apostólica página 1260..)
LEIA E  MEDITE

LUCAS 1
MATEUS 1

Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● que NATAL é muito mais do que festas e presentes e brinquedos
● que NATAL significa  dia de NASCIMENTO e nascimento é algo novo
● que desde o começo o PLANO de Deus é salvar todas as pessoas e ela

também
● que o NATAL, nascimento de Jesus, começou lá no céu e que tudo foi

planejado por Deus

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/9/2+
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Qual é a situação da criança:

É só imaginar o cenário do mês de Dezembro ; luzinhas por toda a parte, cor vermelha
predominante; árvores de natal (o verde ainda predomina), enfeites e bolas coloridas.
Lojas e shoppings com suas decorações lindíssimas e os brinquedos estampados nos
anúncios  da tv e todas as mídias e as pessoas mais aceleradas.
Agora, imagine uma criança neste cenário. Seja a idade que for, a classe social que for,
o sentimento é um só. Há um encantamento e uma esperança de que algo bom vai
acontecer.
Quem vai contar o que está acontecendo de verdade? Quem vai ensinar a verdadeira
história do nascimento, o nascimento do ano; o nascimento de todos os anos, de todos
os dias, que transformou a humanidade (“queiram eles ou não”) sem arrancar delas este
encanto?
Precisamos entrar neste cenário, e todas as crianças que passarem por nós neste mês, e
todas as crianças que formos atrás (evangelismo) serão marcadas e impactadas com a
verdadeira história do Natal.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
● Mantenha a decoração do domingo passado. Essa decoração só vai sair na

próxima aula:
○ Roupinhas de bebê- coisinhas de beb^(talquinho, sabonetes, cheirinho de

bebê)
○ Fraldas
○ imagens de mulheres grávidas

○ Decore a sala ou um cantinho um cantinho especial na sala,
onde você possa colocar uma cortina e as crianças serem conduzidas pra
lá no momento da história.

● um relógio ( o tempo passou)

● Um globo terrestre - Faça todo o possível para conseguir um globo
mesmo  que gira, em último caso use uma imagem, ou se for possível
projete uma.
Se tiver recursos, o Google Earth é muito legal. Você pode localizar Nazaré
na Galileia. Os maiores vão amar!

● Figuras de várias mulheres (recorte ou mostre de revistas) - uma
modelo- uma médica- uma professora- uma executiva…)

● Anjo Gabriel
● Maria e José

Sugestão: Pode escolher duas pessoas para dramatizar. Vai ficar legal.
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LOUVOR:

“O NATAL CHEGOU AQUI”  (Letra abaixo)
VEM CHEGANDO O NATAL - Aline Barros - Música de Natal Família Alegria

VERSÍCULO DE TODAS AS AULAS  DIA : ( adaptado ou na versão NTLH)

(...)  já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei.
Isaías 9:6 ( NTLH)

MINISTRANDO:

Oieee! Galera mais linda!!
Como está sendo para vocês este mês de dezembro, Hoje já é dia 12! Está passando

muito rápido, não é mesmo?
O Natal está chegando!
Até dá um friozinho na barriga! Que festa mais linda!
O NASCIMENTO DO ANO !
Deus mandou o profeta dizer que um menino nasceu!
Mas, lembram que demorou para isto acontecer?
O tempo passou (relógio)
Sejam todos Bem-vindos ao nascimento do ano!! (Abra as “cortinas”)
Ebaaa!!
Quero convidar a todos a conhecer este espaço especial. Falaram que aqui no Kids
Church vai ter o NASCIMENTO DO ANO!!
Vamos continuar nossa história?
Deus, depois que falou com o profeta, começou a colocar seu plano em ação.
Está aqui na Bíblia…Esta história começou lá no céu, onde Deus está.
Sabia que sempre Deus está olhando para a Terra? (mostre o Globo terrestre e gire, gire
enquanto fala. Deus sempre usa as pessoas para ajudá-lo, não que Deus precise de
ajuda, mas ELE sempre quer que as pessoas, adultos e crianças participem das coisas
boas que ele faz.
Desta vez ele queria que uma mulher participasse do seu plano. Já fazia muitos e muitos
anos que Deus não falava com ninguém aqui na Terra; nem com profetas, ninguém.
Deus então olhou para o grande planeta Terra e começou a procurar uma mulher.
Como teria que ser esta mulher?

https://youtu.be/H2GW0X8AC30
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Uma modelo? (mostre)
Uma médica? (mostre)
Uma professora? (mostre)
Uma Chef de cozinha? (mostre)
Teria que ser uma que agradasse a Deus!
Que amasse muito a Deus!
Que sobretudo fosse obediente!
Será que ele encontrou?
O tempo passou (passa o relógio)
Então ELE chamou seu mensageiro. Um anjo muito especial lá no céu. O nome dele é
GABRIEL ! (mostre)
Acho que a conversa foi mais ou menos assim:

- Agora é pra valer ! Gabriel vem cá, agora é sua vez. Todo este tempo estava
procurando, procurando e encontrei uma mulher especial. O coração dela é
muito bom e me agrada! Ela tem todas as qualidades. Ela me ama e ela é muito
obediente. Eu escolhi, Gabriel! Agora você vai lá na cidade onde ela mora, lá na
Galiléia. Vai com cuidado, para que ela não se assuste, porque faz tempo que eu
não falo com ninguém na Terra.
O nome dela é Maria. Diga a ela que ela foi escolhida entre todas as mulheres.
Diga a ela que Eu escolhi, para ser a mãe de um menino . Diga para ela não ficar
com medo que Eu estou com ela.

Uau! Que show! Deus falou tudo isso e escolheu uma mulher especial.
O anjo ouviu tudo isso e foi … E chegando lá, Maria estava muito tranquila e ela levou o
maior susto! Já pensou um anjo aparecer??!!
O anjo disse :

- Maria não fica com medo, você foi escolhida por Deus. Você vai ser mãe de um
menino. O nome dele será Jesus . Ele será poderoso na Terra , porque ele é o filho
de Deus.

Maria ainda tremendo, não estava entendendo nada, fez uma pergunta:
-  Mas… mas… eu ainda não me casei . Meu noivo, ele não vai entender nada!
- Não se preocupe, Maria , quem faz isto, é Deus de uma maneira muito diferente e

especial.  Você entendeu, Maria?
- Tá bom! Sim! Eu aceito, eu quero - disse Maria- que todas essas palavras

aconteçam na minha vida.
O anjo foi embora, e de noite quando o novo de Maria estava dormindo ele apareceu
para ele em sonho! O nome dele era José:
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- José, Não fique com medo de se casar com Maria. Ela vai ter um bebê que Deus
colocou na barriga dela de uma maneira bem especial. Ele será o Salvador do mundo e
você será o pai dele aqui na Terra. Maria foi escolhida para ser mãe especial que Deus
escolheu.
Quando José acordou, ele entendeu tudo e se casou com Maria.
E eles ficaram aguardando o NASCIMENTO ESPECIAL DE JESUS!
Nós comemoramos neste mês de Dezembro este NASCIMENTO! . É tudo muito lindo!
Tem árvores de Natal, tem luzes, tem brinquedos, tem presentes, mas será que todos
conhecem essa história que vocês estão aprendendo?
Humm... será mesmo que no nascimento do ano, teve tudo isto aqui?
Nós vamos descobrir a verdade deste NASCIMENTO.
Será que Jesus bebezinho tinha um berço?
Será que tinha todas as coisinhas de bebê? Um quarto lindo, todo decorado assim?
Estamos descobrindo coisas fantásticas sobre o NASCIMENTO DO ANO!
Agora vamos agradecer a Deus, porque ele olhou pra TERRA e pôs o PLANO MAIS LINDO
E PERFEITO EM AÇÃO

ORAÇÃO:
Querido Deus, o Senhor é muito lindo! Muito obrigado, porque todo mal que estava

sobre nós, saiu, foi embora, porque Jesus nasceu e Jesus é a nossa Luz!
Obrigado por mandar Jesus! Obrigado pelo nascimento de Jesus! Obrigado pelo
verdadeiro natal, em nome do seu filho, amém

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
A OFERTA DE MARIA - LUCAS 1:38

Maria entregou uma oferta diferente e acho que foi uma entrega muito difícil!
Deus pediu que ela participasse do seu plano e ela aceitou.
Ela entregou ela mesma. Ela foi a oferta. Ela entregou seu corpo, sua barriga para que
Jesus pudesse nascer dela.
Hoje vamos entregar nossas ofertas, às vezes pode ser difícil entregar. Mas se entregamos,
Deus faz coisas muito boas acontecerem.
Maria disse, que  todas as suas palavras aconteçam em mim
Sabe o que Deus disse: Que este vai ser o MELHOR NATAL E O MELHOR FINAL DE ANA QUE
JÁ TIVEMOS.
Quem pode dizer: Que estas palavras aconteçam na minha casa e na minha família?
Eu posso!
Vamos, então entregar com todo o nosso sentimento de amor.
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TESTEMUNHOS  :

Vamos iniciar hoje a arte de testemunhos,
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.
Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este
momento, uma criança passa andando com ele pela sala e quem
tem testemunho vai atrás dela.

E quando a criança contar seu testemunho, ela ganha um
cartãozinho escrito “ Eu tenho uma experiência com Deus” ou “ Eu vivi um milagre”

BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Hoje iniciamos a Campanha “ O NASCIMENTO DO ANO” . Vamos a cada domingo deste
mês contar a verdadeira história do Natal. Hoje falamos do com o diálogo de Deus com
o anjo Gabriel e como ele foi falar com Maria e tudo começou lá no céu !
Nosso ensinamento:
Que o Natal significa Nascimento e Deus colocou seu plano em ação, primeiro
anunciando para o mundo a profecia sobre o nascimento de Jesus
Desafio deste mês
Separar um brinquedo em bom estado para dar para alguma criança que não terá
oportunidade de ganhar nenhum brinquedo.
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/
Deus abençoe!

ATIVIDADE: SUGESTÃO
Vamos, então durante todo o mês, fazer com as crianças enfeites de Natal para
decoração . Você vai precisar de

● palitos de sorvete e cola branca
● folhas A4 - sulfite mais grossa para moldar as

mãozinhas e não ficar mole
● leve as carinhas já recortadas redondas

https://www.renascerkids.com/
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● leve também prontas as auréolas do anjo, ou as crianças podem colar
lantejoulas (pequenas) ou ainda colar glitter

● . Cada criança faz o seu.

Outra ideia como sugestão é colocar na árvore do Kids e depois  elas levam...

LEMBRANCINHA:
A atividade que fizeram.
Não esqueça da Tag com o versículo . Cole na lembrancinha

MAIS UMA  IDEIA DE ANJO - BEM SIMPLES ! PODE SER A LEMBRANCINHA
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Color Set várias cores- barbante ou linha para pendurar
Anexar a tag com o versículo.

MÚSICA DO NATAL :

🎄 Música Natal KIDS Church 2021🎄

O Natal Chegou Aqui
Beyond Relief
Petra - Double Take
(Versão para o Natal)

Estrofe 1
Lá no céu apareceu a estrela em
Belém
Todos os pastores foram para ver
A promessa se cumpriu
Venham ver o redentor
Já nasceu Jesus o nosso Salvador

REFRÃO:
O Natal chegou aqui
Nasceu Jesus o redentor
O Natal chegou pra mim
Nasceu Jesus o Salvador
Anjos cantam lá no Céu
Homens louvam ao Senhor
Anunciando o Rei chegou
Nasceu Jesus
Nasceu Jesus

Nova história Ele escreveu

Estrofe 2

Trouxe luz a escuridão
Amou o mundo inteiro, veio resgatar
Emanuel cheio de amor
Louvem todos ao Senhor
Já nasceu Jesus o nosso Salvador

PONTE:
E o governo está sobre os seus ombros
Veio pra salvar o que se perdeu
Trouxe amor e paz
Trouxe salvação
Ele se entregou
Para eu Renascer

O Natal chegou aqui
Nasceu Jesus Nasceu Jesus
O Natal chegou pra mim
Nasceu Jesus Nasceu Jesus
Anjos cantam lá no Céu
Homens louvam ao Senhor
Já nasceu Jesus o nosso Salvador
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SUGESTÕES DE IMAGENS : (AMPLIAR E IMPRIMIR) Qual mulher será escolhida?


