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Aula 4- 

DIA ESPECIAL. 

 

Na visão de Lucas vamos aproximar com mais detalhes o Nascimento. Não é uma repetição, 

mas uma fixação de um ângulo diferente, 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Dos quatro evangelhos, Lucas foi o que mais detalhou o Nascimento de Jesus. Ele detalha 

também outros acontecimentos do ministério de Jesus Cristo. Os estudos indicam que este 

evangelho foi escrito bem depois de Mateus e de Marcos e a preocupação de Lucas, sendo 

médico, era com os detalhes. Este evangelho é direcionado para os gregos (gentios), pois eles 

na época, detinham o conhecimento e sabedoria. Lucas apresenta Jesus como filho divino do 

homem. E também a necessidade de levar os fatos verdadeiros sobre Jesus a um público 

diferenciado, que era mais científico. 

Lucas ouve relatos, conversa com pessoas, para escrever seu livro com a verdade dos fatos, 

como eles aconteceram. 

Nesta direção, hoje daremos mais detalhes e também vamos fixar a verdadeira história do 

Natal para nossas crianças. 

 

Vamos lá? 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Lucas 1:26-37; Lucas 2:1-6 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Levar a criança a saber que Deus usou Maria e José para serem os pais de Jesus aqui na 

Terra. 

2. Que Deus os escolheu por procurou e os achou na terra para cumprir seu plano 

3. Que Deus continua procurando corações como os deles, para orar; Levá-las a receber Jesus 

em seus corações. 

4.  Louvar e agradecer a Deus por sua entrega; sua oferta; seu único, único filho 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

As crianças em geral, confundem muito esta época de Natal, e relaciona as festas e 

comemorações com presentes, e muitas delas não sabem o que comemoramos. Nossas 

crianças sairão dessas aulas sabendo detalhes, e como Lucas procurou saber os fatos reais para 

anunciar o evangelho para um povo (os gentios- gregos), elas também contarão esta verdade 

com propriedade, em suas casas, em suas famílias, para seus amigos, e o nome de Jesus será 

glorificado. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Como está a árvore de Natal? Deve estar linda! Cheinha de corações. No final desta aula, 

elas poderão levar os corações para casa e colocar nas suas casas. 
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  E a guirlanda de corações para esperar as crianças? Ainda dá 

tempo! Reúna-se com sua equipe para que todos   fazer um 

trabalho em conjunto com harmonia. Esta árvore pode ser fora 

da sala do Kids. E cada sala terá seu momento para ir até lá e 

colocar seu “amor” (o coração), conforme cada aula.  

Para a história: 

 Figura ou imagem de um médico  

 Podemos fazer hoje um lindo trabalho com palitos de sorvete. Veja que ideia legal. 

Para a história, leve o seu pronto. E enquanto conta, cada um vai montando o seu.  

 Leve os palitos já separados para cada criança. 

    

 

MINISTRANDO: 

Crianças! Que lega! Faltam apenas dois dias para o NATAL! Quem está feliz? Eu estou muito feliz. 

Hoje quero falar para vocês de um médico que escreveu um livro sobre o nascimento de Jesus. 

O nome dele? Lucas? Dr. Lucas  

Ele gostava muito de estudar e pesquisas, como todo médico faz! 

Ele queria saber tudo com muito detalhe porque ele conhecia pessoas que também eram 

bastante sabidas e estudavam muito, e gostavam também de fazer pesquisas, só que eles não 

conheciam Jesus e nem nada sobre o nascimento de Jesus. Se o Dr. Lucas escrevesse qualquer 

coisa, essas pessoas nem iam prestar atenção e nem ler seu livro. 

O livro dele está aqui na Bíblia e se chama Lucas (mostre). 

O dr. Lucas tinha uma preocupação de que outras pessoas conhecessem o filho de Deus.  Então 

ele começou a fazer entrevistas com os discípulos, com Maria, a mãe de Jesus, com pessoas que 

sabiam outros detalhes que ainda não tinham sido escritos e assim sabemos de bastantes coisas, 

hoje. 

Vocês vão me ajudar. Vou lendo aqui na Bíblia e daí nós vamos montar um cenário do 

nascimento para completar nossas árvores de corações, ok?  

Aqui, ele fala de um anjo! Ele até descobriu o nome do anjo. O anjo chamava Gabriel. E um anjo 

muito especial que Deus enviou para dar a notícia para... Para quem mesmo? - Isto mesmo! 

Maria! 

 

Abaixo segue o trecho bíblico na Linguagem de Hoje. Faça um esquema neste papel mesmo 

marcando a sequência que você vai contar. 

Montados os cenários, Cada um vai contar com suas palavras e vai dizer para quem vai contar. 
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É Natal! Vamos comemorar! Jesus nasceu!! 

Vamos agradecer a Deus? Coloque a mão no teu coração 

 

ORAÇÃO: 

 

Louvamos o teu nome Senhor Deus, pelo seu amor. Louvamos o teu nome pela entrega; por ter 

dado Jesus Cristo, seu único filho para me salvar. Eu te amo Senhor. 

Hoje, como Maria, eu deixo Jesus nascer dentro de mim.  

Eu recebo Jesus, o salvador. 

Vem Jesus, entra aqui dentro de mim. 

Deus, encontre no meu coração o seu coração. 

Amém. 

VERSÍCULO: 

 

João 15:13 

Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

Cada criança deve, com seu cenário pronto, contar a história do primeiro natal, e dizer para 

quem vai contar. (em casa, amigos, tio, vizinho...) 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

A maior oferta que existe no mundo é esta: 

Deus amou o mundo de tal maneira que deu; que entregou; que ofertou seu único filho. POR 

AMOR. 

Quando Deus entregou seu filho ele ficou sem filho? Não, mesmo! 

Todas as pessoas, todas as crianças que recebem Jesus no seu coração, se torna filho também! 

Então quantos filhos Deus tem? Ele não ficou sem! 

Quando entregamos nossa oferta, não ficamos sem. 

Nós abençoamos a igreja, o Kids, com o que Deus nos dá. Nós entregamos e nós ganhamos 

muitas vezes mais! 

Vamos entregar nossas ofertas  

 

ATIVIDADE e LEMBRANCINHA 

  

Hoje a lembrancinha será o Cenário montado que cada criança fez, 

conforme foi contada a história  

 

 

 

        

 

 

APOIO: TEXTOS NA LINGUAGEM DE HOJE  

 

https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.13.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.13.ARA
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Lucas 1:26-37; 

O nascimento de Jesus é anunciado 

26Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma 

cidade da Galileia chamada Nazaré. 27O anjo levava uma mensagem para uma 

virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente 

do rei Davi. Ela se chamava Maria. 28O anjo veio e disse: 

— Que a paz esteja com você, Maria! Você é muito abençoada. O Senhor está com 

você. 

29Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, 

admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. 30Então o anjo continuou: 

— Não tenha medo, Maria! Deus está contente com você. 31Você ficará grávida, 

dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. 32Ele será um grande homem e será 

chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o 

antepassado dele, o rei Davi. 33Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e 

o Reino dele nunca se acabará. 

34Então Maria disse para o anjo: 

— Isso não é possível, pois eu sou virgem! 

35O anjo respondeu: 

— O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua 

sombra. Por isso o menino será chamado de santo e Filho de Deus. 36Fique sabendo que 

a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter 

filhos, no entanto agora ela já está no sexto mês de gravidez. 37Porque para Deus nada 

é impossível. 

38Maria respondeu: 

— Eu sou uma serva de Deus; que aconteça comigo o que o senhor acabou de me 

dizer! 

E o anjo foi embora. 

Lucas 2: 

5 levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, 6e 

aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança 

nascer. 7Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o 

deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. 
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Os pastores e os anjos 

8. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, 

tomando conta dos rebanhos de ovelhas. 9Então um anjo do Senhor apareceu, e a 

luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito 

medo, 10mas o anjo disse: 

— Não tenham medo! Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela 

será motivo de grande alegria também para todo o povo! 11Hoje mesmo, na cidade de 

Davi, nasceu o Salvador de vocês — o Messias, o Senhor! 12Esta será a prova: vocês 

encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. 

13No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como 

se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: 

14— Glória a Deus nas maiores alturas do céu! 

E paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem! 

15Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: 

— Vamos até Belém para ver o que aconteceu; vamos ver aquilo que o Senhor nos 

contou. 

16. Eles foram depressa, e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na 

manjedoura. 17Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. 18Todos os 

que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. 19Maria guardava 

todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. 20Então os pastores voltaram 

para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. 

E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


