
 
 

 

AULA 5 – EU VI O REI E QUERO ADORA-LO 

Nesta aula, vamos falar sobre a chegada dos magos e os presentes que trouxeram para Jesus. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Os magos finalmente chegaram até Jesus.  

Vale a pena conferir a aula do CEA:  https://www.youtube.com/watch?v=Jw6icN5Pb4k – primeira parte 

Vamos aos fatos: 

 
1. Maria e José já não estavam mais em Belém. Belém era só para o recenseamento.  Considerando 

que Jesus nasceu lá, para que se cumprissem as escrituras. Voltaram para sua cidade, Nazaré 
depois. José tinha uma profissão e a vida deles continuaria na cidade onde morava. Eles moraram 
em Nazaré onde Jesus foi criado e começou seu Ministério. 

2. Conforme Mateus 2, a estrela os guiou onde estava o menino: Leia: “9 Depois de ouvirem o rei, 
partiram; e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre 
onde estava o menino.10 E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso 
júbilo.11 Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; e, 
abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra.” Note que era na 
casa onde estava o menino e não na estrebaria. Eles não ficaram morando numa estrebaria e 
certamente o berço de Jesus não seria uma manjedoura para sempre. 

3. Ainda neste capítulo16 Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e 
mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, 
conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos.  

4. Jesus, Maria e José ficaram tranquilos criando seu bebê até mais ou menos 2 anos de idade. Tempo 
também que os magos chegam e entregam-lhe suas ofertas, que seguramente foi um suprimento para a 
outra viagem que teriam que fazer para fugir de Herodes. 
 
LEIA E MEDITE: 

 

Materus 2. 7- 11 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança, a saber, da chegada dos magos, finalmente até Jesus e o sentimento de adoração e 
entrega. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
● Para esta aula sugerimos ou a mesma da aula passada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jw6icN5Pb4k


 
 

 

 
 

 
MINISTRANDO: 

 

Olá galerinha! 

O natal passou, Jesus nasceu e o que sera que aconteceu depois?!! 

Os reis magos seguiram a estrela  e chegaram até uma cidade, e como eles sabiam que tinha nascido um 

Rei, onde vocês acham que eles foram? Encontrar o rei Jesus. 

Eles viram o rei!! Eles ficaram, super felizes e alegres! Eles ajoelharam e adoraram Jesus e entregaram seus 

presentes. Eram três: 

1. Entregaram ouro – que significava riqueza que todos os reis tinham. Jesus era o rei  

2. Entregaram incenso – era um cheiro muito especial usado na igreja na hora da oração. Jesus 
sempre vai orar por nós. Jesus sempre vai falar para Deus sobre as crianças.  

3. Entregaram também a Mirra: Um perfume muito especial, muito caro.  

Era o mais preciosos que eles tinham a para entregar ao rei Jesus. Era o melhor. 

Nós temos o rei Jesus dentro de nós. Todos os dias nós vamos adorar Jesus! Que nasceu no nosso coração. 

Que história linda!Eles encontraram a verdade. Nós também encontramos a verdade! A VERDADE é Jesus. 
 
ORAÇÃO: 

 

Deus, muito obrigada pelo seu grande amor por nós, e por nos dar Jesus como presente, acreditamos que 
Jesus veio para nos salvar de todo o mal, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 

Mateus 2:2 Porque vimos sua estrela e viemos adorá-lo. 
 
ATIVIDADE  

JANTAR DE GRATIDÃO PELO ANO DE 2018 NO KIDS. 

Sugestão: 

Por ser o último domingo, que tal um Jantar especial. Um jantar de gala, com mesas, enfeites e música 

especial ao fundo! Escolha um cardápio (pizza, lasanha, arroz com batatinha ou franguinho, suco ou 

refrigerante e sorvete de sobremesa) 

 



 
 

 

Enviar um bilhete para os pais. Conte com a ajuda deles As crianças devem vir com a melhor roupa e nós 

também. 

  

 
 

LEMBRANCINHA: 

      

         
 

Boa aula! ☺ 


