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Aula 1 - TUDO COMEÇOU NO CÉU
Deus fala com Isaías

Hoje vamos ministrar sobre a profecia de Isaías a respeito do Messias prometido, Vamos
de uma maneira mais ousada e lúdica, abordar o possível diálogo entre Deus e Isaías

Para você Professor:

O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra da
sombra da morte raiou uma luz.Isaías 9:2

O plano de Deus, então, é posto em prática. Deus chama Isaías e lhe revela o que a
partir daí ele começará a fazer.
Vamos dizer que foi um planejamento mesmo!
Isaías profetizou o nascimento de Jesus cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. e
mesmo considerando que o tempo de Deus é espiritual “ Mas há uma coisa, amados,
que vocês não devem esquecer: que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos
são como um dia", Deus quis que todos soubessem com antecedência que Jesus Cristo
era o Messias e que a terra não estaria mais em “trevas”, porque um grande nascimento
estava por acontecer .
A história do Nascimento de Jesus é um acontecimento espiritual; começou no céu e
toda vez que uma pessoa e aqui pra nós, uma criança recebe este ensinamento e
aceita Jesus em seu coração, Jesus nasce e é NATAL de novo, e de novo, e de novo…E
tudo que estava em trevas, viu a grande luz.
Não há mais perdidos, não há mais falta de caminho. Há direção! Ha vida!

LEIA E  MEDITE

ISAÍAS 9

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

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/9/2+
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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
● Roupinhas de bebê- coisinhas de beb^(talquinho, sabonetes, cheirinho de bebê)
● Fraldas
● imagens de mulheres grávidas
● Decore a sala ou um cantinho um cantinho especial na sala, onde você possa

colocar uma cortina e as crianças serem conduzidas pra lá no momento da
história.

● uma lâmpada , lamparina ou lanterna
● um tecido preto ou TNT preto, grande, que possa cobrir todas as crianças
● um relógio ( o tempo passou)

LOUVOR:

“O NATAL CHEGOU AQUI”  (Letra abaixo)

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:

Olá crianças, Dezembro chegou!
Que legal! Que mês especial!
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Comemoramos o Natal?
Mas o que é Natal, alguém pode me dizer?
Natal é nascimento !
Uma pessoa, um bebê vai nascer.

Sejam todos Bem-vindos ao nascimento do ano!! (Abra as “cortinas”)
Ebaaa!!
Quero convidar a todos a conhecer este espaço especial. Falaram que aqui no Kids
Church vai ter o NASCIMENTO DO ANO!!
Mas… quem vai nascer?

Humm… tá ficando complicado mas, vamos todos sentar aqui e eu vou contar pra vocês
onde começou esta história.
Esta história começou lá no céu, onde Deus está.
Sabia que sempre Deus está olhando para a Terra?
E Deus viu que a Terra estava muito escura! Mas não era escura por falta de lâmpadas e
iluminação dessas daqui (mostre uma Lâmpada ou uma lanterna).
Mas uma escuridão diferente, por causa de coisas erradas, por causa do mal , por causa
do pecado  que todos faziam.
E acho que Deus pensou assim: “Está na hora do meu plano ser colocado em ação.
Preciso avisar a todos!” “ Preciso de alguém para ser meu mensageiro e avisar o que vai
acontecer; o que eu vou fazer”

- Isaías, meu amigo, vem cá!
- Sim Deus, estou aqui!
- Isaías, você é o profeta do momento. Você é muito importante e conhece muita

gente. Você conhece os reis e o povo. Avisa lá, Isaías ! Fala pra eles o que eu vou
fazer.

- Sim Deus, eu falo tudo o que o Senhor mandar.
- Diga assim : O povo que andava na escuridão viu uma forte luz; a luz brilhou sobre

os que viviam nas trevas
O que será que isso quer dizer?
Quer dizer, que o pecado as coisas ruins vão desaparecer. Tudo o que deixa as pessoas,
as crianças tristes, infelizes, por causa do pecado, tem uma solução!
Que solução será esta?
E Deus continuou falando para Isaías, o profeta :

- Pois já nasceu uma criança,Deus nos mandou um menino que será o nosso rei.

Uma criança vai nascer? Um nascimento?? Um menino??
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Um Salvador de todas as pessoas e das crianças também?
Sim! Foi isso que Deus mandou Isaías falar.

- Avisa lá Isaías! Conta pra todo mundo! - Deus falou
Isaías foi e avisou. Muitas pessoas acreditaram, mas muitas não acreditaram nele
O povo ficou esperando, esperando….
O tempo passou (use o relógio- e passe pra lá e para cá)
O tempo passou…
Hum parece que está demorando…
Ninguém especial nasceu ainda…
Qual lado que estamos? De quem acredita ou de quem não acredita?

Foi assim que começou a história do NASCIMENTO DO ANO.
Alguém sabe quem iria nascer ?

- ISSO MESMO… JESUS O FILHO DE DEUS . A LUZ DO MUNDO QUE TIRA TODO MAL E
LIMPA DE TODO PECADO!

(Neste momento acenda a lanterna ou o abajur e pode tirar o pano escuro de cima das
crianças )

Crianças, assim começou a história do NATAL
NATAL SIGNIFICA NASCIMENTO! NASCIMENTO DE JESUS .
Nós comemoramos em Dezembro. É tudo muito lindo!
Tem árvores de Natal, tem luzes, tem brinquedos, tem presentes, mas será que todos
conhecem essa história?

Humm... será mesmo que no nascimento do ano, teve tudo isto aqui?
Nós vamos descobrir a verdade deste NASCIMENTO.
Será que Jesus bebezinho tinha um berço?
Será que tinha todas as coisinhas de beê? Um quarto lindo, todo decorado assim?

Nesses domingos até o NATAL vamos descobrir coisas fantásticas sobre o NASCIMENTO
DO ANO!
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
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
A MAIOR OFERTAS DE TODAS!   JOÃO 3:16

Que oferta é a maior de todas do mundo? Quem sabe?
Será que é de 1 milhão de dólares?
Quem pode me dar uma ideia, um palpite,,,?
Vou falar como é a maior oferta que já existiu.
Quem ofertou não tinha outra, era a única.
Entregou por amor, mesmo.
Entregou para salvar o mundo.
entregou por mim e por você.
Entregou para todas  as pessoas e todas as crianças.
Foi Deus que amou o mundo de jeito tão especial que ele entregou seu único filho, Jesus
Deus não tinha outro filho, não.
E sabes, Jesus não foi obrigado a ser oferta. Jesus também se entregou como oferta,
porque ele quis se dar para salvar todo mundo,
Hoje vamos entregar nossas ofertas.
É tudo o que nós temos? É única? É com sentimento de amor?
Deus não ficou sem. Deus deu Jesus e ganhou muitos muitos filhos , porque todos que
acreditam se transformam em filhos de Deus.
Quem é filho de Deus, levanta a mão!
Uau! Quantos filhos Deus tem aqui!!
Quando entregamos nossas ofertas não ficamos sem. Deus dá muito, muito muito mais

TESTEMUNHOS  :

Vamos iniciar hoje a arte de testemunhos,
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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BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Hoje iniciamos a Campanha “ O NASCIMENTO DO ANO” . Vamos a cada domingo deste
mês contar a verdadeira história do Natal. Começamos hoje com o diálogo de Deus
com Isaías e como tudo começou lá no céu
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!

ATIVIDADE: SUGESTÃO
Vamos, então durante todo o mês, fazer com as crianças enfeites de Natal para
decoração . Podemos iniciar com este. Começamos hoje e podemos fotografar
cada criança e concluir para que elas levem pronto no próximo domingo, se for o
caso.
Você vai precisar de

● Um fundo verde
● um gorro de natal
● palitos de sorvete e cola branca
● fitinhas, estrelinhas, paetês, brilhinhos. Cada criança faz o seu.

https://www.renascerkids.com/
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Outra ideia como sugestão é colocar na árvore do Kids e depois  elas levam...

LEMBRANCINHA:
A atividade que fizeram.
Cole a tag com o versículo.
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MÚSICA DO NATAL :

🎄 Música Natal KIDS Church 2021🎄

O Natal Chegou Aqui
Beyond Relief
Petra - Double Take
(Versão para o Natal)

Estrofe 1
Lá no céu apareceu a estrela em
Belém
Todos os pastores foram para ver
A promessa se cumpriu
Venham ver o redentor
Já nasceu Jesus o nosso Salvador

REFRÃO:
O Natal chegou aqui
Nasceu Jesus o redentor
O Natal chegou pra mim
Nasceu Jesus o Salvador
Anjos cantam lá no Céu
Homens louvam ao Senhor
Anunciando o Rei chegou
Nasceu Jesus
Nasceu Jesus

Nova história Ele escreveu

Estrofe 2

Trouxe luz a escuridão
Amou o mundo inteiro, veio resgatar
Emanuel cheio de amor
Louvem todos ao Senhor
Já nasceu Jesus o nosso Salvador

PONTE:
E o governo está sobre os seus ombros
Veio pra salvar o que se perdeu
Trouxe amor e paz
Trouxe salvação
Ele se entregou
Para eu Renascer

O Natal chegou aqui
Nasceu Jesus Nasceu Jesus
O Natal chegou pra mim
Nasceu Jesus Nasceu Jesus
Anjos cantam lá no Céu
Homens louvam ao Senhor
Já nasceu Jesus o nosso Salvador


