Dezembro- NATAL
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

INTRODUÇÃO
Chegou Dezembro e com ele o NATAL! Queremos levar as crianças encontrarem a verdade do Natal neste
tempo tão confuso e tão cheios de ideias erradas sobre tudo e lógico sobre o Natal; tão sedutor que as
crianças pensam só nos presentes, nos tablets e celulares.
Com esta Campanha vamos mostrar a verdade na Palavra. As crianças desta geração não conhecem a
Bíblia; desconhecem os detalhes tão preciosos do nascimento de Jesus. Mas estamos falando das crianças
das quais somos formadores, e esta campanha vai dá-las convicções e marcas permanentes e mais do que
isto, elas serão referenciais da verdade!
Como diz o louvor: “... neste mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz...”
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Como formadores, precisamos conhecer a história do Natal. Precisamos buscar o conhecimento.
Já podemos vero nascimento de Jesus Cristo no Livro de Gênesis 3:15 “Porei inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”.
Depois encontramos a profecia em Isaías 9:6: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o
governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz;”
No dia do nascimento de Jesus, aparece um sinal no céu; uma estrela. E esta estrela foi vista no oriente, na
Babilônia por homens sábios, astrólogos, chamados de magos, ou reis, que sabiam que se tratava de um
evento muito importante. Estudos mostram que ainda havia muitos judeus na Babilônia e então esses
sábios tiveram acesso às escrituras, aos rolos que profetizavam o nascimento de um rei. Começa, então
uma busca para encontrar o rei nascido, O rei dos Judeus, para lhe entregar presentes e adorá-lo!
Com nossas aulas, vamos também levar as nossas crianças a encontrar o Rei Jesus. Encontrar a verdadeira
história do Natal.
Não vamos nos preocupar com cronologia, datas corretas, nem desmisticar o Natal. O Natal está aí! O
mundo em que vivemos comemora a data! O fato é que Deus enviou Jesus. Jesus nasceu! Ele é o nosso Rei
e vamos adorá-lo!
Por isso vamos iniciar falando dos magos, porque dentro deles havia um sentimento de entrega e
adoração, porque apesar de não serem os judeus, eles reconheciam a soberania do menino, e criam nas
escrituras que fala sobre o nascimento do Messias, o prometido de Deus!
Nessas aulas vamos como uma viagem, vamos ensiná-las a adorar mais e mais nosso Jesus.
Nossas aulas:
Aula
Dia 02

Tema Da Aula
Eu Vi Uma Estrela

História Bíblica
Os magos viram a estrela

Dia 09

Eu Vi Um Anjo

O anjo aparece para Maria e José

Dia 16

Eu Vi A Verdade
Eu Vi Um Coral No Céu
Eu Vi O Rei! Quero Adorá-Lo

O Nascimento de Jesus
Os anjos e os pastores
A visita dos Magos

Dia 23
DIA 30

Referência
Mateus 2:1 e 2
Lucas 1:26-35
Mateus 1:19-25
Lucas 2: 1-7
Lucas 2: 8:20
Mateus 2:7-11

Queridos, leiam todas as referências e os estudos da Bíblia Apostólica nas páginas 1146, 1147,

1148,1149, 1231, 1232, 1233.
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Temos muito trabalho pela frente. Será o melhor mês de Dezembro das nossas crianças.
Deus abençoe também na tua casa e na tua família.
Certamente Deus tem esta honra para tua vida por causa do teu chamado e desse Ministério tão
maravilhoso que é o nosso RENASCER KIDS.
DIRECIONANDO...
Considerando o assédio desses dias na vida das crianças; tantos conceitos que destorcem a verdade do
Natal e também o apelo comercial para presentes, podemos criar um personagem criança.
Pode ser um fantoche ou uma dramatização a cada aula.
Este personagem estaria confuso com tanta informação e coisas
acontecendo.
A cada aula vamos falar de um símbolo que indica o Natal e fazer
uma ligação com a aula mostrando na Bíblia, se é verdade ou
mentira.
Lembrando que como dissemos na introdução, o objetivo não
desmistificar, mas leva-las à VERDADE!
A cada aula o personagem entra com suas dúvidas e perguntas e
é esclarecido com a aula; com a ministração!

Na Primeira Aula: Luzinhas de Decoração de Natal e árvore de Natal!
Na Segunda Aula: Notícias no Jornalzinho de ofertas das lojas! Presentes e comidas!
Na Terceira Aula: Papai Noel – será ele o mais importante no Natal? Tem lugar para Jesus no meu
coração?
Na Quarta Aula: Músicas de Natal! Para quem são os louvores?
Na quinta Aula: Adorar para sempre.

 Equipe Pedagógica

Dezembro- NATAL
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

Aula 1: EU VI UMA ESTRELA
Nesta aula, vamos falar dos magos, quem eram eles, o que eles faziam e vamos contar como eles
souberam que um rei iria nascer, e o desejo e alegria de encontrarem o rei para entregar-lhe presentes e
adorá-lo
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
IMPORTANTE: Anotação da Bíblia Apostólica página 1147: A alusão à estrela de modo nenhum
fundamenta as crenças ligadas a astrologias ou ao esoterismo, doutrinas contrárias à Palavra de Deus. O
que está em relevo é que os magos, ao contrário dos estudiosos judeus identificaram o cumprimento
específico de uma profecia Bíblica (Num. 24:17) e creram. É a fé e não o conhecimento teórico que leva o
homem ao encontro de Cristo.
LEIA E MEDITE:
Mateus 2:1-2
OBJETIVOS:
 Levar a criança a entender que a história do Nascimento de Jesus começa com um sinal no céu. O
que é sinal? Vamos explicar!
 Levá-la a compreender o significado da palavra NATAL = lugar de nascimento; dia do nascimento de
alguém.
 Levá-la a ter um sentimento de busca da verdade e de adoração como os magos.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Bom..., sabemos que as crianças estão ansiosas pelo Natal. Basta questioná-las. Cada uma terá uma coisa
para contar. E devemos fazer isto mesmo, para saber qual a verdade e expectativa está dentro dela para
este mês e para este Natal. Não há mal nenhum em querer presentes e festejar. Nós também fazemos isto,
não é mesmo?
Que as crianças não fiquem tão envolvidas e ansiosas, que acabem se esquecendo da verdade.
Vamos promover ações que despertem nelas sentimentos de amor e de bondade e da verdadeira
adoração.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Faça uma decoração de estrelas > Muitas estrelas penduradas.
 Uma dramatização de uma criança; um personagem ansioso e aflito por que não sabe o significado
de tantas coisas; entra segurando todas as coisas que se referem ao Natal. Pode ser um fantoche
engraçado, para os menores.
 Leve no gravador ou no celular, o som de um sinal. Isso! Sinal de escola; (campainha). Para explica
que quando ouvir o som já sabe o que tem que fazer, ou o que vai acontecer. Leve outros
exemplos: de trânsito. Toque do telefone. Campainha da porta de casa.
 Um telescópio (faça um de rolo de papel- modelo abaixo- pode ser também a lembrancinha)
 3 coroas/ 1 estrela grande e brilhante (pode ser uma figura no palito de churrasco) / camelos (ideias
abaixo)

Dezembro- NATAL
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

MINISTRANDO:
Olá Crianças! Que alegria! Está chegando uma festa maravilhosa, né?Todos sabem qual é! É o Natal!!
(Neste momento, entra o personagem ou o fantoche, carregando todas as coisas do Natal e enrolado no
pisca-pisca. Dê um nome a ele ou ela. Vou dar de Ted).
- Ted, isto é jeito de entrar? Justamente a hora que eu vou ministrar a aula!
- Estou muito muito alegre e enrolado aqui, professora. Desculpa-me, perdão não queria atrapalhar. Estou
confuso também. Tá chegando o Natal e eu tenho tudo isso lá em casa. Minha mãe disse que tudo isto é
do Natal. Mas eu não sei não. Não consigo entender.
- Ok, ok, vou te ajudar! Primeiro vamos desenrolar tu isto aqui. Ted, sabe que até foi bom você entrar aqui
com
todas
essas
coisas!?.
Nós precisamos saber o que tudo isto significa. Será que Natal significa isto tudo? Fique aqui e vamos
aprender a verdade! E a verdade, crianças, está aqui na Palavra de Deus!Temos muito para aprender neste
mês. Então vamos começar agorinha mesmo.
Pronto. Já está desenrolado!
Hum, quem sabe o que é isto aqui! Pisca – Pisca? E onde podemos colocar?Na árvore de natal? É um
enfeite, uma decoração? Quando vemos nas lojas, já sabemos né? Tá chegando o Natal. É lindo! Eu gosto
de ver tudo enfeitado para a noite de Natal.
Mas será que o Natal é isto? Enfeites e decoração? É importante?
- Sim, professora é muito importante. Meu coração fica disparado de alegria.
Ah!! Que seria do Natal se não houvesse árvore de Natal e seus enfeites, gente? E todo esse brilho e todas
essas luzinhas piscando, piscando.
- É verdade! Então por falar nisso, agora vou falar sobre uma luz bem diferente. Um sinal! Sinal? Sim! O
que é um sinal? (coloque o som).
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Quando ouvimos este som sabemos que está na hora de alguma coisa. O quê?
Hum, é hora de entrar para a classe.
O sinal é para nos avisar de alguma coisa importante. (fale sobre sinal de trânsito).
Muito bem. Preste bem atenção que eu vou falar de um sinal que apareceu no céu, e está aqui na Bíblia.
Há muito, muito tempo atrás, haviam uns homens estudiosos e sabidos que estudavam as estrelas! Muito
legal!Eles estudavam todos os escritos e também a Palavra de Deus e eles sabiam que estava para nascer
um rei muito especial e importante. Um rei mandado pelo próprio Deus! Tão especial que ele salvaria todo
mundo. O Rei dos reis!Um dia um deles estava com seu telescópio (mostre) olhando para o céu e disse
para os outros:
- Venham todos aqui! Olhem! Eu vi uma estrela! Uma estrela diferente! Aquela estrela que nós falamos e
estudamos. Ela é linda e a estrela mais brilhante que eu já vi! É o nosso sinal!
E todos eles foram ver e concordaram que era o sinal. Eles sabiam que era o sinal que o rei tinha nascido.
Era o dia do nascimento. Isso mesmo era NATAL. Natal quer dizer dia do nascimento de alguém.
Quem nasceu neste dia? Quem era o rei tão importante que tinha nascido? Já sabem quem é?
Sim ... Isso mesmo! JESUS HAVIA NASCIDO! Era o Natal de Jesus!
Mas aqueles homens; aqueles sábios não sabiam onde ele estava nem onde havia nascido. Não sabiam o
lugar!Então qual era a solução para encontrar o rei? Era seguir aquela estrela! Aquele sinal no céu; aquela
estrela os levaria para a verdade! Jesus é a verdade!
Eles largaram tudo o que estavam fazendo se aprontaram para uma longa, longa viagem em busca da
estrela. Ia demorar muito. Mas eles não se importaram. Saíram para buscar a verdade. Seguiram aquela luz
brilhante! E aquela viagem iriam demorar muito, muito tempo.
Uns dois anos!!
Estamos em Dezembro! E neste mês que comemoramos o NATAL! O que significa Natal, mesmo?
Sim, nascimento!E neste mês vamos fazer igual àqueles homens sábios, Vamos encontrar a verdade sobre
o Natal. Vamos como eles, começar nossa viagem para saber qual é a verdade sobre o Natal.
- O que você acha, Ted?
- Eu super topo! Bora lá!
- Então você virá todos os domingos, aqui. Ok? E vamos descobrir juntos. Então ninguém pode faltar
As luzes vão decorar nossa árvore, que também é um enfeite para nossa grande festa!
As luzes vão lembrar que JESUS é a luz do mundo! E Jesus precisa entrar e ter um lugar nosso coração!
Vamos orar?
ORAÇÃO:
Senhor Deus, muito obrigada pelo Natal! O nascimento do seu filho Jesus! Eu quero ter esta luz e esta
verdade no meu coração.Eu quero dizer que eu terei o melhor Natal da minha vida, em nome de Jesus.
Amém!
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade).
VERSÍCULO:
Mateus 2:2 ... Porque vimos Sua Estrela, e viemos adorá-lo.
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO
1. Quem eram aqueles homens e o que eles faziam?
2. O que eles estavam esperando acontecer?
3. Que sinal eles viram no céu e o que significava?
4. O que significa a palavra Natal?
5. Quem é a luz?
6. Que é a verdade?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Aqueles homens pararam tudo para sair em viagem e procurar o rei Jesus. Eles tinham uma oferta para
entregar. E não acharam difícil viajar tão longe, não acharam que era gastar seu tempo, porque nem
sabiam quem era e nem onde estava.Eles viram o sinal no céu, viram a estrela e acreditaram.
Hoje nossa oferta precisa ser assim, Precisamos acreditar; precisamos crer. Não pode ser difícil entregar
ofertas na casa do Senhor. Não pode ter coisas que vão impedir.
Muitas crianças podem pensar: Ah... é o único dinheirinho que eu tenho. ahh... Vai demorar para eu
ganhar outro.ah...não sei não se eu quero.
Vamos entregar hoje nossa oferta com o coração alegre e confiante que Deus vai dar para nós e para nossa
família, o melhor Natal das nossas vidas.

ATIVIDADE
1) Ideia 1 – para os menores. Levar as formas geométricas cortadas e as crianças vão montar num
papel escuro, os reis magos.

2) Ideia 2: Reis em rolo de papel higiênico ou com palito de sorvete: leve todos os acessórios e
olhinhos. Leve as coroinhas prontas. E cada criança fará o seu para reproduzir a historia. Leve seu
modelo. Use também para contar a história.
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LEMBRANCINHA:
1. Comprar as pulseirinhas de Neon
2. Recortar em papel grosso as estrelas.
3. Escrever o versículo
4. Fazer o corte para colocar na pulseirinha

Boa aula!

