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CAMPANHA GERAÇÃO DE JESUS 

  

AULA 4:   Nascimento  do Salvador 

  

Em continuidade a nossa campanha hoje vamos falar sobre Jesus. 
  

Para você professor (a): 
 

Lembrar que Jesus veio ao mundo em circunstancia tão inusitada, nos faz lembrar que 
nada é impossível na nossa vida. Aproveite este momento para refletir um pouco mais sobre isso, 
renovar seus votos com o Senhor, renovar suas esperanças. Lembre-se para que Jesus veio e 
como Ele entrou na sua vida, tudo que Ele já fez e alegre-se, pois o mais certamente Ele fará! 
  

Base Bíblica  

Lucas 2:1-7 
 

Objetivo:  
  

 Levar conhecimento sobre detalhes do nascimento de Cristo; 
 Fazer com que a criança queira que Jesus faça parte de sua vida;  
  Renovar na vida delas a esperança. 

 

 

Situação da criança 

Crianças que ainda não aceitaram Jesus como seu salvador, precisam ter essa 
oportunidade antes de encerrarmos esse ano, nesta data recebemos muitos convidados na igreja, 
essa é uma grande oportunidade. 

Já aquelas que conhecem ao Senhor, é importante que renovem seu voto com Deus, que 
lembrem - se para que o Senhor Jesus veio e tudo que ainda fará em suas vidas.  

 

Sugestão para o desenvolvimento da aula: 

1. Leve uma sacola com os seguintes itens: cobertor ou mantinha, roupinhas de bebê, 
mamadeira, chupeta e uma lata de leite vazia, decore uma caixa e como se fosse um 
bercinho. Leve também um boneco enrolada em uma mantinha.       

 
2. Outra sugestão. Leve uma lanterna para representar a estrela. 
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Ministrando a aula:   

Comece a aula... 
 
Galera hoje nós vamos receber um convidado! É alguém muito especial, muito importante e ele já 
está chegando. 
Mas antes dele chegar, precisamos preparar tudo para recebê-lo, vocês me ajudam? 
Comece a arrumar a sala e organizar as coisas do bebê, arrume o bercinho, coloque numa mesa 
a mamadeira, a chupeta, o leite, arrume as roupinhas, demonstre afeto e carinho ao organizar as 
coisas, enquanto arruma vá falando para as crianças o quanto esse convidado é especial, o 
quanto você o ama. 
Depois de tudo organizado, sente com eles em roda e continue... 
 
Nossa estou tão ansiosa, não vejo a hora de Ele chegar! 
Peça que alguém bata na porta do kids e te entregue a boneca enrolada numa mantinha, como 
um bebê. 
Continue... 
 
Chegooouuuuu!!!!! Nosso convidado tão especial, que bom que já está tudo pronto!!! 
 
Certamente eles vão ficar eufóricos querendo pegar a boneca, peça para que eles se acalmem e 

sentem-se. Faça sinal de silêncio  coloque a boneca no bercinho e continue a aula: 
 
Agora que ele chegou podemos continuar nossa aula de hoje. 
Hoje nós vamos falar de alguém muito importante na nossa vida, alguém que quando veio ao 
mundo, não deu tempo de preparar muita coisa para recebê-lo. Será que vocês conseguem 
adivinhar quem é? Ele nasceu numa cidade chamada Belém, que era a cidade de Davi, ele não 
teve um quarto, com bercinho e roupinhas, ele nasceu no meio de animais, quem é? 
É Jesus!!!!!! Nosso querido e tão amado salvador. 
Tenho certeza que muitos de vocês conhecem a história de Jesus, sua mãe Maria e seu Pai José 
fizeram uma longa viagem até a cidade de Belém quando Jesus resolveu nascer, naquele 
momento não havia nenhum lugar onde eles pudessem ficar e Jesus já estava quase nascendo, 
então José e Maria foram para um estábulo, o lugar onde vacas, cavalos, ovelhas e outros 
animais comem e dormem, e foi ali que Jesus nasceu. 
Embora não tenha dado tempo de preparar tudo para chegada de Jesus, ele era muito esperado. 
Jesus não era só um bebezinho, Jesus era a promessa de Deus para todos nós, ele era a 
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promessa da nossa salvação. Ele veio ao mundo para nos ensinar através da palavra, e se 
entregar na cruz por amor as nossas vidas. 
 
Hoje Jesus já tem um lugar especial para morar, um lugar perfeito onde ele quer muito estar... 
Sabe onde fica este lugar? Ele fica no seu coração!!! É isso mesmo, Jesus quer morar no seu 
coração, para que a promessa de Deus se cumpra em você. 
 
Quando deixamos Jesus morar no nosso coração, ele traz seu amor, sua paz, sua alegria e tudo 
de bom para as nossas vidas. Vocês perceberam como a chegada de um bebê muda tudo no 
ambiente? Parece que tudo fica mais feliz não é verdade? É assim que fica a nossa vida com a 
chegada de Jesus. 
 
Mas vocês já estão prontos para receber Jesus? Precisamos nos preparar para recebê-lo!!! Se o 
nosso coração é a casa onde Jesus vai morar, então precisamos deixa-lo bem limpinho e bem 
arrumadinho para receber ele. E isso é muito fácil de fazer, vamos lá coloquem a mão no coração 
e repitam comigo: 
 
 

Oração:   

Senhor Jesus, hoje eu quero limpar meu coração, tirar dele toda mentira, palavrão, desobediência 
e tudo mais que não te agrada. Hoje vou abrir meu coração, para o Senhor entrar e transformar 
minha vida. Seja bem vindo Jesus ao meu coração!!! 
 
Muito bem!!! Agora Jesus mora em você. 
 

Versículo 

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e 
seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai de Eternidade, Príncipe da Paz. 

Isaias 9:6 

OFERTA 

A bíblia conta que quando Jesus nasceu Ele recebeu muitas visitas. Inclusive de três reis magos, 
que percorreram um longo caminho para ver Jesus. 

Cada rei levou um presente especial para entregar para Jesus. Quando presenteamos alguém é 
uma forma de dizermos que gostamos muito da pessoa, não é verdade? E por isso quando 
vamos à igreja, levamos a nossa oferta, por que é assim que demonstramos nosso amor ao 
Senhor. E não importa se a oferta é grande ou pequena, porque Deus se agrada não pelo 
tamanho da oferta e sim pelo amor que sentimos em entregar. 

ATIVIDADE : 

1. Colar na arvore. 

 
 

Dedique um tempo maior para preparem o lanche juntos. Momento de comunhão. 



SUGESTÃO DE LANCHE 

Será super divertido fazer uma arvore comestível. Veja as imagens. Com kiwi, morango, uva, 

mexerica e melancia. Sanduíche em formato de estrela. Faça uma ceia de natal especial. 

Momento de comunhão. 

Bom apetite! 

 

 

 

LEMBRANCINHA 

  

        

Boa aula! 


