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Portas apostólicas 

Aula 1 – Porta para as boas novas 

 
INTRODUÇÃO 

Iniciamos uma nova campanha, que alegria, que o Senhor possa nos honrar em mais essa 

campanha! 

 

 PARA O PROFESSOR 

 

O Senhor ficou em silencio durante 400 anos, Israel achava que a palavra de Deus não se 

cumpriria, quando o Senhor enviou Moisés para trazer a libertação do povo, eles nem imaginavam 

que o Messias Jesus Cristo iria inaugurar um novo tempo, trazendo as boas novas da salvação, 

que Jesus Cristo morreria e ao terceiro dia ressuscitaria para a redenção e derrota do inferno, 

nunca pense que Deus não vai cumprir a sua promessa ele sempre tem um escape, sempre uma 

porta para anunciar as boas novas, apenas creia. 

 

 BASE BIBLICA 

Livro de Isaias 9:1 ao 7 

 OBJETIVO 

 

Ensinar o bebê que sempre tem uma porta aberta, que Jesus é essa porta. 

VERSICULO 

 
Isaias 9.6 

O nome de Jesus será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.  
                                                          
 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

Nossa sugestão para a aula de hoje é um guarda-chuvas de Contação de história, para a 
confecção vamos precisar de: 
 
 

 1 guarda-chuva 

 Imagens em E.V.A 

 1 nuvem 
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 1 sol 

 1 rostinho triste e 1 coração sujo e machucado 

 1 rostinho feliz e 1 coração limpo vermelho 
 

   

                    
          

 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  

Olá galerinha mais linda! 

Olha só o que eu trouxe para a nossa história hoje, é um guarda-chuva, quem gosta de guarda-

chuva? 

É bem legal, ele nos protege da chuva, assim como Jesus nos protege de todo mal desse mundo. 

Há muitos anos atrás o papai do céu não falava com as pessoas, ele ficava em silencio, mas o 

povo sabia que ele estava lá, planejando alguma coisa para ajuda-los, mas neste tempo o coração 

das pessoas era muito sujo, por conta do pecado, e sabe o que o papai do céu fez, ele enviou seu 

filho Jesus Cristo para nos limpar de todo o pecado e abriu uma grande porta para anunciar o início 

de um novo tempo, boas novas estavam anunciadas, vivaaa!!!! Agora temos a salvação, podemos 

ficar bem limpinhos. 
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Atividade: Para a atividade de hoje, vamos confeccionar uma porta com o material de sua escolha, 

deixe que o Senhor te use, coloque sua criatividade em prática, abaixo vamos deixar sugestões 

para você se inspirar.  

  

      

 

 
 
 
 LEMBRANCINHA 

 

Pulseira de coração em E.V.A, vamos precisar de: 

 E.V.A vermelho 

 E.V.A colorido  
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Confeccione uma pulseira, que irá simbolizar limpeza, um coração limpo depois da abertura da 

porta de boas novas. 

 

                 

 

Divirta-se e Boa aula! 


