2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO
DEZEMBRO
CAMPANHA: “O NASCIMENTO DO ANO”

INTRODUÇÃO À CAMPANHA
O nascimento do ano está chegando! Está chegando o Natal!!!
Tempo de celebração Àquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz.
É tempo de celebrar a Jesus!
Durante esse mês vamos nos preparar para o Natal. Vamos preparar os nossos corações para receber
Jesus em nossas casas.
Preparamos tantas coisas para festejar o Natal....o quanto estamos preparando o nosso espírito para viver
esse dia?
É tempo de refletimos sobre como nos preparar para viver o melhor Natal e levarmos as crianças a
entenderem o verdadeiro sentido do Natal.
NOSSAS AULAS
SEMANA

TEMAS:

BASE BÍBLICA

SEMANA 1

Preparando a casa para o grande dia

João Batista preparando o caminho para a
chegada de Jesus – Mateus 3

SEMANA 2

Um presente para o grande nascimento

SEMANA 3

O primeiro louvor a Jesus

Os 3 reis magos – Mateus 2
Anjos e pastores louvam a Jesus – Lucas 2

SEMANA 4

Vamos celebrar: Jesus nasceu!

O nascimento de Jesus – Lucas 1 e 2

SEMANA 5

Eu vou viver tudo o que Jesus tem para
mim

João 3:16

#onascimentodoano #estáchegandoonatal

Deus te abençoe!
Equipe pedagógica
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Aula 1 – Preparando a casa para o grande dia
A árvore de Natal começa a ganhar espaço nas salas, luzinhas brilhantes surgem na cidade, lojas com
enfeites lindos e até filmes natalinos surgem nessa época...
Todos se preparam para essa data.
Mas ainda falta algo: nós precisamos nos preparar para viver o Natal!
Esse é um tempo muito especial de Jesus. Vamos receber Jesus em nossas casas! É tempo de limpar a casa
espiritual e abrir um espaço para Ele habitar e fazer a sua obra.

Leia e Medite:
Mateus 3

Quais são os meus objetivos:
Ensinar a criança que o verdadeiro sentido do Natal não está nos presentes ou decoração festiva, mas sim
em recebermos Jesus.

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
Nessa aula começaremos a preparar o kids para o Natal.
Vamos montar uma árvore de parede e preparar enfeites personalizados.
Você pode preparar a árvore com papel color set, ou outro que esteja disponível.

Louvor:
“Vem chegando o Natal” – Aline Barros
https://www.youtube.com/watch?v=H2GW0X8AC30

VERSÍCULO DO DIA:
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.” Salmos 51:10
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MINISTRANDO:
Crianças, está chegando o dia... o nascimento do ano está se aproximando!!!!
É uma data muito especial, alguém muito especial nasceu e mudou a vida de todo mundo para sempre!
De quem estou falando??? De Jesus!!!
O nascimento de Jesus é muito importante. Jesus mudou nossa história. Por isso durante anos e anos,
séculos e séculos as pessoas esperavam por essa data.
Sempre que algo muito importante vai acontecer, existe um anuncio antes, não é verdade?
E foi assim que aconteceu quando Jesus ia nascer.
Deus escolheu um homem para contar para todo mundo que Jesus ia nascer, e que ele estava chegando
naqueles dias. Esse homem foi João Batista.
João Batista falou sobre Jesus para muitas e muitas pessoas... e anunciou para todos que Jesus estava
chegando. Ele foi chamado para isso, para preparar as pessoas para receberem a Jesus.
Hoje crianças, nós estamos também recebendo um anúncio aqui: o Natal está chegando!!!
E nós precisamos nos preparar também!
A casa de vocês está preparada para o Natal?
Os lugares por onde você anda também estão preparados?
E o kids... ah, vamos preparar hoje o kids com enfeites lindos...
Nossa preparação física já começou.
Mas tem uma preparação mais importante ainda!!!! Precisamos preparar o nosso coração.
As vezes a gente acha que o Natal é só ganhar presentes, comer comida boa ou ver o papai noel no
shopping...
Ai ai ai... Natal não é sobre isso não.
Natal é sobre recebermos Jesus.
Então o que precisamos preparar é o nosso coração.
Vamos tirar tudo o que pode estar ocupando o lugar de Jesus nessa festa. Deixar dentro do nosso coração
um espaço bem grandão para Jesus entrar e receber todo nosso amor.
Estão preparados para começar a arrumação?
Vamos orar então e começar a nos preparar para o grande dia!!!
O nascimento do ano está chegando!!! Uhuuu!!!!

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, hoje eu aprendi que o mais importante do Natal é receber o Senhor. Por isso hoje eu abro o
meu coração para o Senhor entrar e ocupar um espaço bem grandão, o espaço que o Senhor merece. Eu te
agradeço por tantas coisas boas que acontecem no Natal, mas principalmente, te agradeço pelo Senhor ter
nascido e mudado a minha vida. Em nome de Jesus, Amém! “
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
A maior oferta que aconteceu foi em um Natal, vocês sabiam disso?
E sabe quem entregou essa oferta? O próprio Deus, entregou o seu único filho para nos salvar.
Vamos agradecer a Deus por essa linda oferta e aprender com Ele a ter um coração que não é egoísta.
Queremos entregar ao Senhor também o nosso melhor, em nome de Jesus.

ATIVIDADE:
Vamos montar a nossa árvore de parede no Kids

LEMBRANCINHA:

