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                                                                                                       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 
DEZEMBRO DE 2017 

 
 

CAMPANHA DE NATAL 
 

A GENEALOGIA DE JESUS 
 

AULA 01 
 
INTRODUÇÃO 
 
Vamos iniciar mais uma campanha, vamos ensinar para nossos bebês o verdadeiro sentido do 
Natal, nesta época do ano eles já tão pequenos, estão sendo bombardeados com informações e 
marcas erradas do Natal, que o natal é papai Noel e presentes, e nossa missão como ministros do 
evangelho na vida desses bebês é mostrar que o Natal é a celebração do nascimento mais 
importante do mundo o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador do mundo. 
 
 
 PARA O PROFESSOR 
 

Estude a Genealogia de Jesus, a história do nascimento e deixe que o Espírito Santo marque a sua 
vida primeiro para que isso possa se manifestar em você com tanta alegria para contagiar a vida 
dos bebês, nós sabemos que a vida é corrida e que o tempo é curto, mas peça para que o Senhor 
te ajude a administrar seu tempo e separe algumas horas do seu dia para preparar a sua aula e 
seja sensível a voz do Espirito para que ele possa conduzir tudo. 
Que você professor possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar a luz na vida de 
cada bebê. 
 

 BASE BIBLICA 
 
  Lucas 1:26 ao 38 

 
 OBJETIVO 
 
Ensinar o verdadeiro sentido do natal, o nascimento de Jesus 
 
VERSICULO 
 
Não tenha medo Maria, você ficara gravida do filho de Deus. Lucas 1:30 e 31 
 

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Vamos confeccionar uma árvore, você pode escolher como vai fazer a sua, as sugestões estão 
abaixo, porem deixe o Espirito de Deus te guiar e use sua criatividade. 
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Papel de Seda                                    EVA                                        Feltro  
 
 
O importante é que você coloque velcro nas pontinhas, vamos colocar enfeites na árvore no 
decorrer das aulas vamos montando a genealogia de Jesus. 

 
 
Confeccione bolas em Eva para a árvore em Eva, e papel de ceda, para a árvore em feltro precisa 
ser no mesmo material. 
Vamos colocar uma foto de uma mamãe representando Maria nessa bolinha. 
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Mamãe de Jesus para colocar na bolinha de enfite na árvore. 
 
 
Para ministrar vamos usar o Flanelógrafo, como já usamos nas aulas passadas, e para ilustrar 
você vai precisar confeccionar uma cidade 
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE  

Antes de iniciar a história, você professor pode ensinar uma música para o início e término da 
mesma. 

* Música: Blim Blim Blom,Blim Blim Blom, a histórinha vai começar, e o baby vai escutarrrrrr. 

* Após a história:Blim Blim Blom,Blim Blim Blom,a histórinha já terminou, e o baby já escutouuuuu. 

Vamos aprender hoje sobre um bebezinho, que teve a missão mais difícil de todas, salvar todos 
nós, quem já ouviu falar dele? 
Quem sabe de quem eu estou falando? 
Eu estou falando de Jesus, isso mesmo o rei dos reis e Senhor dos Senhores. 
Há muito e muito tempo atrás o papai do céu já havia prometido, que Jesus viria nos salvar de toda 
a sujeira desse mundo, e aconteceu em uma cidade chamada Nazaré em Jerusálem um anjo 
apareceu para Maria a mamãe de Jesus, e avisou que ela ficaria grávida e o bebezinho dela iria se 
chamar Jesus. 
 
Glória Deus !!!! 
 
O pecado não vai mais ter poder sobre o homem. 
 
Atividade 
 
Quem sabe aqui o que nós temos no Natal? 
Uma árvore não é mesmo? 
Aqui no Kids nós também vamos ter uma árvore e no decorrer das aulas vamos enfeitando ela até 
o dia do nascimento de Jesus. 
 
Quem pode me ajudar a montar nossa árvore? 
 
Para você Professor 
 
Você pode colar em papel pardo e desenvolver a atividade no chão ou colar na parede, se assim 
seu espaço permitir. 
 
                                                                                          
 LEMBRANCINHA 
  
Vamos confeccionar um porta maça 
 
Você vai precisar de Eva  
Cola quente  
Caneta permanente preta 
Maças  
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Coloque a maça dentro da lembrancinha. 
 
 
Divirta-se e Boa Aula!!! 


