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Aula 3 - VAMOS CANTAR! O NASCIMENTO DO ANO
Nascimento de Jesus- Coral de anjos

Hoje vamos contar como e onde foi que Jesus nasceu; e do coral de anjos que
apareceu para os pastores.

Para você Professor:

Vamos entender o cenário do nascimento de Jesus.
E para entender, precisamos ler os dois evangelhos de
Mateus e Lucas
Onde Jesus nasceu?
Como Maria e José chegaram lá?
Por que Jesus nasceu numa manjedoura? José não podia
pagar uma hospedagem? Jesus era mesmo "pobrezinho''?
Quem soube do nascimento, em primeiro lugar?
Quem estava na cena do nascimento de Jesus?
No decorrer dos anos estamos acostumados a ver
presépios, cartões e outras imagens, tradicionais. vemos um
resumo da cena do nascimento, como na imagem ao
lado, mas hoje vamos entender que esses são os
personagens principais do nascimento de Jesus e nem
todos eles estavam naquela noite. Lendo os evangelhos de
Lucas e Mateus, entendemos que os magos não estavam
lá naquela noite.
Belém foi a cidade do nascimento, mas José e Maria não
residiam lá. Tinham casa em Nazaré.
José e Maria não eram tão, tão pobres, que não podiam
pagar uma hospedagem, é que não tinha lugar na cidade
de Belém (superlotação).

Ah! E por que estavam lá? - Para cumprir um decreto do imperador César Augusto, que
todos teriam que se registrar/alistar na sua cidade natal. E sobretudo para cumprir a
profecia do profeta Miquéias (5:2). De Belém, pequena e frutífera, nasceria o rei de Israel.
Vamos também olhar no mapa, para também nos situarmos na geografia, (importante
mostrar este mapa para as crianças, também).
Uma semana depois do nascimento, Maria e José levam o menino para ser circuncidado
e dar-lhe o nome (Jesus, como o anjo havia dito) conforme a lei judaica. E cumpridos os
dias de purificação (conforme a lei - Leia Levítico 13), levam Jesus para ser apresentado
no templo e consagrado ao Senhor.
Lembrando que Jesus nascera em Belém, eles residiam em Nazaré e o templo ficava em
Jerusalém. Concluindo: Maria e José assim que possível saíram do estábulo, alistaram-se e
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voltaram para sua casa em Nazaré, circuncidaram Jesus e apresentaram-no no templo
em Jerusalém.
Os Magos aparecem depois, na casa (Mateus 2:11), Jesus tinha entre 1 e 2 anos (Mateus
2:16).
Na aula de hoje o que é importante ensinar e contar é que JESUS NASCEU . Houve um
coral e receberam visitas, e presentes  como todo bebezinho recebe ao nascer.

LEIA E  MEDITE
● LUCAS   1 e 2
● MATEUS 1 e 2

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

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
A sugestão para hoje é uma dramatização, para aproximar mais as crianças da
realidade do nascimento de Jesus, Caso não tenha arrume imagens enquanto canta
então você precisa de personagens :

● O relógio - “ o tempo passou”
● Maria de barriga  e José (ou imagem de um barrigão de grávida)
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● um burrinho, talvez
● um boneco para representar Jesus
● uma manjedoura
● choro de bebe gravado https://youtu.be/LH0CesoWFrM
● o anjo/ pastores e ovelhas
● coral de anjos (som gravado)

pode mesclar com dramatização e imagens também fica muito bom

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! Olá crianças!
Como está sendo para vocês este mês de dezembro?
O Natal é esta semana aqui ! Sexta é dia 24 e sábado já é Natal!
Que alegria.
Até dá um friozinho na barriga! Que festa mais linda!
O NASCIMENTO DO ANO !
Maria aceitou  o que o anjo falou e agora?
O tempo passou (relógio)... o tempo passou e a barriga de Maria cresceu! Jesus estava
pertinho de nascer
Sejam todos Bem-vindos ao nascimento do ano!! (Abra as “cortinas”)
Ebaaa!!
Olha só parece que José está preocupado! O que será que está acontecendo?
Ah… já sei. eles terão que fazer uma viagem até a cidade onde eles nasceram. Uma
cidadezinha que se chama Belém.
Mas logo agora? O que eles vão fazer lá?
O imperador mandou, então todos tem que ir lá e registrar seus nomes para saber
quantas pessoas tem.
Então José preparou as coisas. Não era tão longe. (mostre o mapa e risque com
canetinha o trajeto) Só tinha camelo e burrinho para transporte naquela época, então

https://youtu.be/H2GW0X8AC30
https://youtu.be/LH0CesoWFrM
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eles foram de burrinho mesmo. Acho que é o que eles tinham. José teria que ir a pé e
Maria iria sentada no burrinho.
José levou um dinheirinho, porque eles teriam que dormir, descansar e tomar um banho,
assim que chegassem. Mas sabem o que aconteceu, não tinha lugar para eles ficarem!!
Meu pai!! E agora?!
Maria estava muito cansada e com aquele barrigão, então? Ela começou a sentir dores
nas costas, na barriga. Estava na hora do bebê nascer.
José insistiu, insistiu mas não havia nenhum lugar, nenhum quarto, nada !!
O único lugar que ofereceram foi um estábulo!! (explique o que é)
Um estábulo ??
E o quartinho do bebê? E o bercinho, e a decoração, e as fraldas??
Nada disso.
Tinha que ser lá mesmo!
Daí há pouco, ouviu-se um barulhinho que ia aumentando…. um chorinho, um choro…
O bebê nasce!!
JESUS NASCEU!!  Uauuu!! Que alegria, palmas! palmas!!...
Gente, peraí…
Onde colocar este bebê ? Onde ? Onde?
Só se for aqui onde tem capim para os animais comerem…
E foi lá mesmo, na manjedoura, o primeiro bercinho de Jesus.
E olha só que estava em volta! Os animais, acho que uma vaquinha, ovelhinha com
certeza, …
Lá no céu estava a maior festa e os anjos começaram a cantar!
Deus falou pro anjo, desce lá na terra e avisa aqueles pastores de ovelhas que estão lá
no campo! Era de noite !
O anjo desceu.
os pastores estão meio dormindo, levaram o maior susto.
O anjo deu a notícia:

“— Não tenham medo! Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês,
e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo! 11 Hoje mesmo,
na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês — o Messias, o Senhor! 12 Esta
será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada
numa manjedoura.

13 No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros
anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus,
dizendo:

14— Glória a Deus nas maiores alturas do céu!
E paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem!”
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16 Eles foram depressa, e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na
manjedoura. 17 Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. 18
Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados.

Passaram essas coisas e Maria e José voltaram para casa com o bebê Jesus. E
um pouco tempo depois receberam visitas importantes que levaram presentes.

Maria e José foram especiais, cuidaram de Jesus aqui na Terra. Foram seus pais.
E assim aconteceu o NASCIMENTO DO ANO, que nós comemoramos com muita
alegria até hoje, e vamos comemorar sempre e sempre. PORQUE JESUS É O
FILHO DE DEUS O NOSSO SALVADOR !
Isto é NATAL. JESUS NASCEU !!
VAMOS APLAUDIR!

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

HORA DO TESTEMUNHO:

Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho é
contar as coisas boas e milagres que Deus fez.
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”
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
A OFERTA DE JOSÉ E MARIA  - LUCAS 2:24

Já teve alguma vez que você não tinha nenhuma oferta para entregar?
Comigo já aconteceu.
Sabe, Deus não está preocupado se o que você entrega é pouco ou muito. Deus olha o
que está no coração. Deus olha para o sentimento de amor.
José e Maria, não eram milionários, mas eles amavam a Deus. José era trabalhador e
Maria cuidava da casa e agora, tinha um bebezinho.
Eles precisavam ir até a igreja e entregar uma oferta pelo nascimento do seu bebê. Eles
eram obedientes e faziam tudo o que se falava na igreja.
Naqueles dias quera era muito rico deveria levar carneiros e oferta, ou se não tivesse
poderiam levar pombinhas. Eles foram e levaram 2 pombinhas e entregaram de oferta,
porque era uma oferta de obediência.
Mesmo que tenha dias que não temos uma grande oferta, o que importa é o sentimento
que está no coração. Deus ama quem dá ofertas com alegria.
Pense durante a semana , o que você poderia entregar como oferta, ok? Se prepare
para o momento da oferta e Deus vai se agradar de cada criança.

BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Hoje na Campanha “ O NASCIMENTO DO ANO”, ensinamos sobre o dia do nascimento
de Jesus, como foi. V!
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!

https://www.renascerkids.com/
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ATIVIDADE: SUGESTÕES:
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 o quadrinho
● leve estrelinhas prontas para colar  ou adesivas
● . Cada criança faz o seu.

ou

ou

dá uma olhada neste link :

presépio-de-natal-palitos-de-sorvete

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

https://www.aartedeensinareaprender.com/2018/11/presepio-de-natal-com-palitos-de-picole.htmlp
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SUGESTÕES DE IMAGENS : MAPA (AMPLIAR E IMPRIMIR)
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