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Portas Abertas 

Aula 1 - Portas para boas novas 

 
 Bem vindos a mais uma campanha apostólica. Vamos abrir as portas para que 
entre o Rei Jesus. 
Vamos la! 
 
Para você professor (a) 
Portas impedem ou permitem acessos, todo homem tem em seu coração uma porta, 
fechada para Cristo ou aberta para o pecado, ou aberta para Cristo e fechada para o 
pecado. O homem pode colocar uma porta entre si e Cristo. Jesus bate à porta, a fim 
de que o acesso para participar da vida da pessoa lhe seja dado. (dicionário apostólico 
- Bíblia Apostólica) 
As portas que davam acesso a ouvir a voz de Deus ficou fechada durante 400 anos, 
neste período Deus move a história através dos povos persa, grego, macabeu e 
romano, para que o evangelho de Jesus fosse divulgado; após este silêncio as portas 
foram abertas e se cumpriu uma profecia que o profeta Isaías trouxe. 
Ao se abrirem, as portas trouxeram boas novas a todo o povo e a uma geração a 
frente. 
O evangelho de Mateus apresenta Jesus como Rei, sendo a continuação do antigo 
testamento, e vamos apresentar Jesus como este Rei a nossas crianças, anunciando 
as boas novas, trazendo um novo tempo na vida de cada pequenino e de suas famílias. 
Nós como professores e formadores kids temos uma chave poderosa em nossas mãos, 
que vão abrir estas portas e levar as nossas crianças a terem experiências marcantes. 
E você entregará a cada domingo uma chave para que elas entrem por estas portas.  
 
Base Bíblica 

 

Isaías 61.01-04; Lucas 4.16-19; 
Isaías 9.01-07; Lucas 2.10 

 

Objetivo 
 

 Levar a criança a entender o que é viver boas novas 
 Ensinar as crianças a serem anunciadores de boas novas 
 Abrir portas dos corações para que Jesus entre 

 
Situação da Criança 
 
Crianças que estão passando por momentos de tristeza devido a más notícias, como a 
troca de escola, enfermidades, separação dos pais, mortes na família, notas ruins. 
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
 2 Caixas maiores - construa 2 portas, em uma coloque dentro um bíblia 

 

 2 caixas menores ( suquinho pequeno) para serem caixas de correio(uma  em 
branco e outras de más notícias) 
 

 2 Chaves de E.V.A, Papel Cartão 
 

 2 envelopes: um com escritas de tudo que pode significar boas novas  e outro 
com notícias ruins 

 

Posicione a porta e as 2 caixas de correio, coloque 1 chave em cada envelope, peça 
ajuda de alguém para que as cartas sejam entregues na frente das crianças em suas 
respectivas caixas. 

 
 
Contando a História 
Nossa recebemos duas cartas, o que será que está escrito nelas? 

Me ajudem a ler! Ahh más notícias e boas novas. 
Vamos ler somente as boas novas, boas novas significam notícias boas, legais, 
coisas que nos alegram. 
Quem aqui já recebeu uma notícia que te deixou triste? É tão ruim. 
Mas vou contar pra vocês de uma porta que por trás dela tem notícias que sempre 
te deixaram com o coração alegre.(abra a porta com a bíblia dentro) 
A Bíblia, aqui dentro Deus deixou para nós muitas notícias. 
Mas houve um profeta, que ele era até conhecido pelo rei Ezequias, chamado 
Isaías, que anunciou boas novas. 
Ele anunciou o nascimento de um menino muito especial, o nascimento do Rei da 
Glória e também anunciou que somos aqueles que anunciam as boas novas. 
Depois de muitos de muitos anos, as portas das boas novas, da palavra de Deus 
se fecharam, e Deus ficou sem falar 400 anos, quietinho. 
Até que, a chave que abria as portas das boas novas, foram usadas. 
Deus que trouxe e para  falou Maria , que ela teria um menino muito especial, que 
ele seria o anunciador de boas novas, com cura, com alegria, com mudança de 
sorte, ele seria o Rei da Glória. 
Jesus nasceu e cresceu, ele gostava muito de ler e estudar a bíblia, certo dia ele 
entrou no templo e leu algo que estava escrito lá no livro de Isaías, falando que ele 
é um ungido. 
Temos que deixar Jesus entrar hoje nas portas do nosso coração, para que ele 
entre e traga cura, para que te livre do medo e cuide de você. 
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Você também foi escolhido para abrir as portas das boas novas e levar para outras 
crianças a alegria que vem do Senhor Jesus. 
Vamos orar? 

 
Oração  
Senhor Jesus, hoje quero abrir meu coração para que eu viva boas novas, um tempo 
novo de grande alegria. Que o Senhor possa entrar pela porta do meu coração e fazer 
tudo o que quiser, e que nunca mais saia dele. Amém 
 

Versículo  
Não tenha medo, pois trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo. 
Lucas 2.10 

 
 

Oferta         
Maria se entregou como oferta de amor, para que as portas das boas novas fossem 
abertas. 
Ela ouviu a voz do anjo e entregou a sua vida como oferta no altar. 
E esta oferta levou muitas curas e notícias maravilhosas. 
Hoje a tua oferta vai levar boas novas para a tua família e amigos. 
 
Atividade 
 
Confeccione junto com as crianças e peça para que eles entreguem para alguém que 
não sabe que Jesus é a para as boas novas. 
Professor se não tiver tempo suficiente, leve o coração pronto e confeccione a chave 
junto com as crianças. 
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Lembrancinha 
   Sugestões de lembrancinhas. 
 
Chave no formato de coração. 
 

 
 

Boa aula! 

 


