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Aula 3 - TRÊS REIS SEGUINDO UMA ESTRELA. 

 

Semana sinal para encontrarmos o maior Tesouro, JESUS CRISTO!  

 

Para você Professor:  

 

Semana de Natal e temos uma palavra sobre nós, de vivermos o melhor Natal de 

nossa história, mas como viver isso se há poucos dias muitas são as coisas para 

fazermos e até mesmo resolvermos e, em algumas situações, longe de viver essa 

palavra.  

No ano apostólico de Josafá, em 2 Crônicas 20:20, está escrito “credes  em Deus 

estaremos seguros, e credes nos seus  profetas e prosperareis, então se agarre a 

essa verdade espiritual e leve para as crianças, esta porção, pois Deus fará grandes 

e poderosos milagres na Kids Church é na vida de cada um que crer!  

Na busca do maior tesouro, chegou o dia de recebermos Jesus, nosso maior 

tesouro.  

Os Reis magos seguiram a estrela e encontraram o menino Jesus. 

Se ficarmos atentos aos sinais de Deus ficaremos cada vez mais próximos do maior 

tesouro do mundo. Precisamos nos santificar para ver os sinais de Deus, orando, 

lendo a Bíblia, indo à igreja…  

Hoje vamos dar os passos que nos levarão a Jesus. 

Vamos lá receber o maior tesouro!  

 

LEIA E  MEDITE  

● Mateus 2; 1- 11 

 

Quais são os meus objetivos:  

 

● Ensinar a criança que o verdadeiro tesouro para o melhor Natal, é a 

presença de Jesus em cada uma  

 

Qual é a situação da criança:  

 

Quando fala-se em melhor Natal, no que a criança pensa?  

Nos comerciais de televisão que mostram muitos presentes e coisas novas e 

brilhantes nas casas, deixando de lado o verdadeiro amor, paz e alegria.  

As crianças vivem situações diversas, como já falamos e aquele clima de festa e 

celebração fica pra trás!   

Através da Ministração de hoje precisamos fazer com que brote delas, o 

sentimento do verdadeiro Natal!    

As crianças, que elas podem desejar o Natal de comercial de televisão com todos 

os presentes e comidas, e luzes sim,  pois servimos um Deus que dá o que deseja 

nosso coração quando o agradamos, pois está escrito na Bíblia. Porém o que não 

pode faltar em nossa casa no dia de Natal, e em nenhum dos dias, é a presença 

de JESUS, e seu Espírito Santo!   
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Vamos a caça ao nosso maior tesouro?!  

 

Sugestão para o Desenvolvimento da aula   

 

● Caça ao tesouro!!! 

Hoje você vai preparar realmente a caça ao Tesouro.  

● Pegue o Baú onde guardou Jesus e o esconda em um lugar onde só vai 

abrir no final da Ministração e revelar que lá tem Jesus! 

Pode até mesmo ser em um pacote de presente que fique embaixo da 

árvore no Kids, ou no baú, caso tenha usado ele nas aulas anteriores. O 

importante é as crianças não saberem o que tem dentro do presente ou 

baú.  

● Faça pistas onde a cada descoberta leve a outro lugar… comece pela 

sugestão da pista 1 e depois use a criatividade… como um mapa de caça 

ao tesouro.  

● O tesouro(presente ou baú com Jesus) deve ser colocado em cima de 

uma estrela  representando que encontraram o Maior tesouro como os reis 

que seguiram a estrela e encontraram Jesus.  

 

● Sugestão da primeira pista que levará a segunda e assim 

consecutivamente: 

 

Pista 1-  

O Maior tesouro não está aqui, mas a segunda pista que nos levará até ele fica 

embaixo de uma coisa que tem 4 pernas mas não anda, podemos comer nela, 

colocar materiais, toalhas bonitas e (fale algo que fica em uma mesa da sua 

sala),  

Pista 2  

A segunda pista está na….  

Deixe as crianças responderem e então vão até  a segunda pista que deve ficar 

embaixo de uma mesa.  

E siga com mais 4 ou 5 pistas, e chegue ao final. Com a pista que leva ao baú ou 

caixa de presente indicando onde ela está.  

Então quando pegarem o baú ou presente,  sente-se com as crianças e comece 

a ministrar, antes de abrir e mostrar o maior tesouro que é Jesus, você pode usar 

uma imagem, um Jesus de EVA, escrever Jesus com bastante brilho. Use sua 

criatividade e possibilidades      

 

LOUVOR: 

 

Tesouro- https://youtu.be/mpE9NU92D-Q  

 

VERSÍCULO DE  HOJE  n: ( adaptado ou na versão NTLH)  

 

Eles perguntaram: — Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? 

Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. 

Mateus 2:2  

https://youtu.be/mpE9NU92D-Q


2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ  

DEZEMBRO 2022  

CAMPANHA: “O MAIOR TESOURO DO MUNDO” 

 

 

MINISTRANDO:   

 

Crianças, nós achamos o maior tesouro de todos. E o que será que tem neste 

presente (baú)?Será ouro?Serão dólares?Um milhão de Reais ? Joias de 

diamantes???  

Bom eu vou contar a história desse tesouro para vocês…  

Esse tesouro também foi procurado há muito tempo por 3 homens, eles eram 

chamados de reis,  que estudavam as estrelas.  

E imaginem se um rei estava procurando esse tesouro é por que ele é muito 

precioso mesmo! 

A dica para eles acharem esse tesouro era uma estrela especial! Quando eles 

vissem a estrela, significava que o tesouro estava ali!  

E foi assim que eles acharam quando viram a estrela, seguiram e encontraram o 

MAIOR TESOURO DO MUNDO ( abra a caixa ou baú e mostre JESUS)  

Crianças, JESUS, é o maior tesouro que podemos ter e é Ele que faz com que 

tenhamos o melhor Natal da nossa vida. A gente pode ter tudo de melhor que o 

mundo nos oferece, como os reis que tinham as maiores riquezas, mas se faltar 

Jesus no nosso Natal é na nossa vida a gente não tem nada. Então, hoje que todas 

as crianças aqui  deixem Jesus entrar na sua casa e na sua família e vivam 

realmente o melhor Natal da nossa história, com a presença  de Jesus em nós!  

Vamos orar! 

 

 

ORAÇÃO:   

  

JESUS O SENHOR É NOSSO MAIOR TESOURO, E EU RECEBO O SENHOR EM MINHA VIDA 

PARA TER O MELHOR NATAL DA MINHA HISTÓRIA, EM NOME DE JESUS, AMÉM!! 

 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

 

Os Reis que vieram conhecer Jesus trouxeram presentes  para Jesus, e esses 

presentes eram as coisas mais preciosas que existiam naquela época.  

 

Nossa oferta também são presentes que trazemos para Jesus! 

Então hoje entregue sua oferta, seu melhor para Jesus, nosso maior  tesouro!  

Vamos presentear entregando nossa oferta! 
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ATIVIDADE: 

 

Estrela para por em sua árvore de Natal. Em anexo.  E estrela brilhante, por termos 

mais  de um culto na semana que tal reforçarmos esse encontro do teouro e 

produzimos diferentes enfeites para nossa arvore.  

Segue o passo a passo da estrela brilhante: 

 
MATERIAIS: 

• pistola de cola quente 

• palitos de SORVETE, 5 para cada estrela. 

• lantejoulas 

• Cola branca 

• tinta amarela 

• pincéis de pintura 

• tesoura 

• fita fina 

Com as crianças pinte os palitos e os deixe secando, se for tinta guache ou PVA, 

demora em torno de 10 minutos, monte a estrela com cola quente ( se achar 

dificuldade em montar a estrela como na foto, faça dois triângulos e os uma de 

ponta cabeça formando uma estrela), passe cola branca e deixe as crianças 

decorarem sua estrela com lantejoulas, deixe secar e está pronta!  

 

 

LEMBRANCINHA: 

 

A estrela da atividade  com o versículo  para criança colocar de enfeite em sua 

árvore de Natal.  
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SUGESTÃO DE IMAGENS: 

 


