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Aula 2 – Um presente para o grande nascimento
Ah está chegando o grande dia do nascimento mais esperado do ano, a casa está preparada,
enfeites, e agora é hora de nos prepararmos para encher o lugar de presentes especiais.
Para você Professor:
O Natal é muito esperado pelas crianças para receber presentes, e muitas vezes até por nós.
Mas o verdadeiro sentindo do Natal tem se perdido ao longo dos anos, de uma data especial, onde
se inicia a nossa nova vida, onde Deus escolheu para que se iniciasse um novo tempo através do
nascimento de Jesus.
Aqueles Magos, se preparam antes, estavam ansiosos com o nascimento de Jesus, eles estavam
estudando uma profecia, e logo se aprofundaram em conhecer mais e ir atras do cumprimento desta
profecia.
Começaram a grande caminhada, com ofertas, eles foram em busca desta profecia, desta
promessa, queriam viver, fazer parte disso, e não apenas de uma comemoração especial.
Temos que buscar este nascimento, esta alegria, trazer este novo para o coração das nossas
crianças, e demonstrar o propósito deste nascimento.
Leia e Medite:
Mateus 2
Quais são os meus objetivos:
Ensinar que devemos estar preparados para sempre presentear a Deus, a entregar nossa oferta de
amor.
Que melhor é dar, do que receber.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula

A nossa árvore no Kids ficou linda e especial, e agora prepare um local para os presentes
e cartinhas de homenagem ao nascimento de Jesus.
Monte um bercinho enfeitado, com uma mantinha e um boneco bebê, representando
Jesus.
Separe papeis de presentes, folhas, recortes, lantejoulas, glitter, cola, adesivos. E uma
caixa de presente com uma abertura para as ofertas.
Separe embrulhos dourados representando o ouro, o incenso (pode ser um perfume), e a
mirra (óleo perfumado).
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LOUVOR:
Aline Barros – Nasceu Jesus
https://youtu.be/iNy57aAWKhY
Três Palavrinhas - https://youtu.be/u9qU6WkoX4U
VERSÍCULO DO DIA :
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o seu nome será Maravilhoso
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.” Isaias 9.6
MINISTRANDO:
Chegou o grande dia, a nossa árvore está linda, e hoje faremos uma visita a um bebê que nasceu
e vamos levar presentes. (coloque o bebê perto da árvore que montaram no kids).
Nasceu Jesus, é Natal, um dia de comemorarmos com presentes para ele, e não algo para nós,
separarmos algo muito especial para ele.
A Bíblia fala que 3 magos, estudiosos, ficaram sabendo de uma profecia, de uma palavra que
nasceria um Rei, alguém muito especial, eles resolveram seguir todas as pistas que tinham de seus
estudos para chegar até Jesus. O nascimento do rei Jesus.
Mas não saíram de qualquer jeito, cada um separou um presente bem especial.
Ouro, incenso (uma espécie de especiarias perfumadas que deixava tudo cheiroso), e mirra (óleo
muito caro).
Cada um separou o seu melhor e começaram a caminhar.
As pistas os levaram até uma estrela, que brilhava forte, resolveram seguir esta estrela que os levou
a um lugar especial.
Quando entraram naquele lugar, que bebezinho mais lindo, que fofinho, mas ele é um rei, então se
ajoelharam com grande alegria entregaram os presentes.
Quando nasce um bebê, sempre tem alegria e festa.
Natal é se reunir com a família, e juntos se ajoelharem e agradecerem a Deus pelo nascimento de
Jesus. É uma entrega de amor.
Neste Natal, você fará diferente, antes de correr e abrir seus presentes, ou comer, você vai chamar
sua família e agradecer, e entregar seus corações para Jesus como um presente especial.
Vamos orar e preparar nossos presentes para visitar o bebê Jesus?
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ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, hoje te agradecemos pelo seu nascimento, e como aqueles 3 magos queremos te
adorar e dizer que temos um coração grato por ter nascido e ser um presente em nossas vidas e
família. Amém“

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Nossa oferta hoje será especial para o nascimento de Jesus, aqueles magos, separam tudo o que
eles tinham de melhor e levaram até Jesus. Hoje você vai separar o teu melhor e trazer aqui como
oferta. Esta oferta vai trazer sobre vocês e seus familiares liberação de um novo tempo.

ATIVIDADE: SUGESTÃO
Vamos fazer presentes para Jesus, vamos fazer dois envelopes bem lindos, 1 para colocar nossa
cartinha de gratidão na árvore e outra para trazer na próxima aula com nossa oferta e colocar na
caixa de presentes.
Vocês farão um desenho ou vão escrever uma mensagem bem linda para Jesus como presente, e
vamos decorar nossa cartinha. (leve um perfume também para borrifar nas cartinhas).
Vejam que interessante! A partir de um “molde” de coração, eles fizeram esse envelope!
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LEMBRANCINHA:
Faça uma lembrancinha representando o rei Jesus, pode ser uma coroa dourada, e colocar dentro
um vidrinho de óleo da unção representando a mirra.

