Dezembro- NATAL
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

Nossas aulas:
Aula
Dia 02

Tema Da Aula
Eu Vi Uma Estrela

História Bíblica
Os magos viram a estrela

Dia 09

Eu Vi Um Anjo

O anjo aparece para Maria e José

Dia 16

Eu Vi A Verdade
Eu Vi Um Coral No Céu
Eu Vi O Rei! Quero Adorá-Lo

O Nascimento de Jesus
Os anjos e os pastores
A visita dos Magos

Dia 23
DIA 30

Referência
Mateus 2:1 e 2
Lucas 1:26-35 e
Mateus 1:19-25
Lucas 2: 1-7
Lucas 2: 8:20
Mateus 2:7-11

Queridos, leiam todas as referências e os estudos da Bíblia Apostólica nas páginas 1146, 1147,
1148,1149, 1231, 1232, 1233.
Temos muito trabalho pela frente.
Será o melhor mês de Dezembro das nossas crianças.
Deus abençoe também na tua casa e na tua família.
Certamente Deus tem esta honra para tua vida por causa do teu chamado e desse Ministério tão
maravilhoso que é o nosso RENASCER KIDS.

 Equipe Pedagógica.
Aula 2: EU VI UM ANJO!
Nesta aula, vamos falar sobre a aparição do anjo para Maria e José até a viagem deles de Nazaré até Belém
para o recenseamento.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Olha só que interessante: “O noivado na cultura judaica era um enlace formal entre um homem e uma
mulher, um com compromisso quase tão sério quanto o próprio casamento, no entanto sem intimidade
física, e segundo a lei de Moisés, romper este compromisso por adultério tinha a penalidade de morte por
apedrejamento. Este compromisso durava aproximadamente um ano. (Bíblia da Mulher pag.1489)
Maria e José estavam noivos, quando o anjo apareceu para Maria.
Lembrando também este evento marca o fim do período intertestamentário (ou “entre os testamentos”).
Porque não houve nenhuma palavra profética de Deus durante esse período, alguns o chamam de “400
anos de silêncio”
Deus se revela, então a uma mulher, Maria. Ela achou graça diante de Deus. Achou o favor de Deus para a
maior missão que uma mulher poderia ter: ser portadora da vida do Salvador. E José era um homem bom.
Deixá-la secretamente foi à maneira que ele escolheu para protegê-la do apedrejamento e de alguma
forma a culpa cair sobre ele. Mas este não era o plano de Deus! O anjo também apareceu para ele.
LEIA E MEDITE:
Lucas 1:26-35 e Mateus 1:19-25
OBJETIVOS:
 Levar a criança a entender a verdade da história do Nascimento de Jesus.
 Levar a criança a conhecer Maria e José. Quem eram e qual o sentimento que eles tiveram. Eles
creram e obedeceram.
 Reforçar o conceito e levá-la a compreender o significado da palavra NATAL = lugar de nascimento;
dia do nascimento de alguém.
 Levá-la a ter um lugar para Jesus nascer, no seu coração.
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Bom..., sabemos que as crianças estão ansiosas pelo Natal. Basta questioná-las. Cada uma terá uma coisa
para contar. E devemos fazer isto mesmo, para saber qual a verdade e expectativa está dentro dela para
este mês e para este Natal. Não há mal nenhum em querer presentes e festejar. Nós também fazemos isto,
não é mesmo?
As famílias e em todos os lugares, encontramos a imagem do presépio. Mas o que isto significa?
Em que lugar os anjos aparecem, nesta história? Quem são anjos? – Anjos são mensageiros!
Será que elas estão tão ansiosas com coisas, que esquecem ou não sabem sobre Jesus?
Esta é a realidade de muitas crianças, mas não a realidade das crianças apostólicas que estamos formando.
Elas terão sempre um lugar para Jesus e Jesus em primeiro lugar.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
 Hoje o nosso personagem tem um questionamento. Sobre os anjos. Ele vai entrar com todas as
figuras que para ele representa o natal.
 Figuras de árvore de natal, papai Noel, presentes, (figuras de celular e tablets, vídeo games,...
comidas e bebidas de Natal) que o personagem vai ter tudo na mão.
 Figura de uma mulher grávida.
 Figura Maria e José.
 Um coração grande
MINISTRANDO:
Olá Crianças!
-Olá Ted, como vai você, como passou a semana. Está menos confuso?
TED: É, mais ou menos.... Tenho muitas perguntas sobre o Natal. E tive uma super ideia, professora! Eu
peguei tudo o que o Natal representa para mim. Recorte as figuras e vou colar neste meu caderno. Vou
fazer um Caderno do Natal. Olha só, tem o papai Noel, a árvore, a estrela, o anjo .... (Vá colocando tudo na
mão da professora, ansioso!)
Quer dizer então que aqueles homens saíram para uma longa viagem para encontrar Jesus? Quanto tempo
demorou esta viagem.
PROFESSOR (A): Durou mais ou menos 2 anos.
TED: Dois anos viajando? Poxa! Jesus não era mais um bebezinho. Acho que ele já andava!
PROFESSOR (A): É isto mesmo Ted! Vamos continuar os detalhes. Você ainda está bem confuso, hein?
Todas estas figuras!! Dá-me aqui este anjo. Hoje vou falar de anjo. O que você sabe sobre os anjos?
TED: Anjo... Hum... anjo? É do céu? Isso, eles são lá do céu.
PROFESSOR (A): Tá bom vou explicar. Preste atenção!
Para Jesus nascer ou para qualquer bebê nascer, o que precisa? – Um homem e uma mulher, não é
mesmo? Um pai e uma mãe. Quem seriam os pais de Jesus?
Deus olhou para a terra e procurou, procurou. Teria que ser uma moça que fosse obediente, que amasse a
Deus, que tivesse muita fé e acreditasse, em Deus.
TED: Mas e o anjo?
PROFESSOR (A): Calma, Ted, espera aí você já vai entender.
Então Deus encontrou. O nome dela era Maria. Ela estava noiva de um moço bem educado, que também
fazia as coisas bem certinhas, ele também amava a Deus. Estava bem perto deles se casarem.
Deus enviou um mensageiro para dar esta notícia para ela!
TED: Mensageiro?
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PROFESSOR (A): Sim Ted um mensageiro do céu.
TED: Do céu? De verdade? Ah... entendi. UM ANJO!
PROFESSOR (A) Sim! Um anjo mensageiro!
TED: Anjo mensageiro? Agora, não entendi nada! É anjo ou mensageiro??!
PROFESSOR (A): Anjo é mensageiro, Ted. Os anjos moram no céu com Deus. E quando Deus manda, eles
vêm trazer mensagens de Deus para as pessoas. Eles são bem diferentes. Suas roupas são diferentes. Tão
diferentes que dá para perceber que não são daqui. Talvez tenham mais brilho. Alguns tem asas, mas nem
todos!No nascimento de Jesus, aconteceu isto três vezes! Hoje eu vou falar de duas.
TED: Uau! Que maneiro! Que tudo! Que da hora! Conta mais...!
PROFESSOR (A) Então. A primeira vez foi com a Maria. Ela estava sossegada na casa dela e quando ela viu o
anjo levou o maior susto. E o anjo disse: “Maria, não fique com medo, Deus gostou de você! Eu trago uma
mensagem de Deus para você. Você, Maria vai ficar grávida e vai nascer um bebê, um menino. E o nome
dele vai ser Jesus. Porque ele vai ser o salvador do mundo!
Maria ficou muito confusa. Ela não estava entendendo nada. Então ela disse:
-Como isto pode acontecer? Eu ainda não sou casada!??
- Vai descer sobre você o Espírito Santo de Deus, como uma sombra e vai cobrir você - O anjo disse. Você
não vai precisar casar agora. É Deus que vai fazer tudo isto. Fica tranquila, Maria – o anjo completou.
Então Maria falou: “Tá bom, então. Se Deus falou, que seja como ele falou. Pode ser eu aceito! Eu obedeço
a palavra de Deus!”
TED: Que da hora! Ela aceitou?! Maria acreditou mesmo em Deus, né? Mas... e o noivo dela? Como era o
nome dele, mesmo? Ihh, não sei não. Acho que ele não vai aceitar isto. Acho que ele não vai acreditar
nesta história de anjo!
PROFESSOR (A): Pois é Ted, ele não acreditou mesmo! O nome dele era José. Ele não acreditou. E resolveu
deixar Maria, e fugir. Ele estava pensando nessas coisas, foi para casa dele e dormiu. E sabe quem
apareceu para ele no sonho? Isto mesmo, o anjo mensageiro de Deus, o mesmo que apareceu para Maria!
TED: Sério!! Isto é muito louco, mesmo!
PROFESSOR (A): É verdade! Muito sério. Quando Deus faz as coisas faz tudo completo.E o anjo disse: “José,
não fica com medo. Pode se casar com Maria, porque o filho que ela vai ter foi Deus que colocou nela. O
nome dele vai ser Jesus e ele vai salvar o mundo.
- José acordou do sonho e foi procurar Maria e disse: “Maria eu também vi o anjo que apareceu para você!
Ele me falou tudo, Maria. Agora eu acredito! Vamos nos casar.
E
eles
se
casaram.
E a barriga de Maria foi crescendo, crescendo. Um bebezinho estava dentro da barriga dela. Era Jesus.
Estava quase chegando a hora do bebe nascer. Maria estava arrumando tudo.
Quando veio uma ordem do rei, dizendo que cada um tinha que se registrar na cidade onde tinham
nascido. José e Maria moravam na cidade de Nazaré e eles tinham que se registrar na sua cidade natal que
era Belém (mostre no Mapa) isto significava que eles tinham que fazer uma viagem.
TED - Uma viagem? Maria com aquele barrigão? O nenê, não estava para nascer? Como que eles iriam?
PROFESSOR (A): Olha só que problemão, Ted. Mas eles tinham que ir. Era a ordem do rei.E eles foram!
José tinha um jumentinho. Maria foi montada no jumentinho. E eles foram até Belém. Tinha muita gente
que ia também. Mas muita gente mesmo. Chegaram a Belém e a cidade estava lotada.
José então foi procurar um hotel, uma pensão, uma hospedaria, um chalé, para eles dormirem e Maria
estava bem cansada e ela já estava com dores. O bebê já ia nascer!
José
bateu
em
todas
as
portas!Não
tinha
lugar!
Tudo
lotado,
lotado!
“Senhor, minha esposa vai ter o bebê hoje, ela está muito cansada! Por favor, um lugarzinho, só para ela!”
- pediu José angustiado. Mas a resposta era não, não... O que fazer? Não há lugar para Jesus nascer!
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TED: (quase chorando) Não acredito! Ninguém deu lugar? Uma cama! Ninguém, não me conformo
professor (a) ! Estou muito triste! Que coisa! Se eu estivesse lá, eu daria meu quarto, eu daria minha cama
sim, para Jesus nascer!
PROFESSOR (A): É mesmo Ted? Quem mais aqui daria um lugar pra Jesus nascer?
Aqui está o nosso coração; é aqui que Jesus quer nascer e ficar! Mas... Muitas vezes nosso coração não tem
lugar!
TED: Como assim?!
PROFESSOR (A): (colocando as figuras) Muitas vezes e principalmente no Natal existem muitos corações
lotados de coisas, que não tem lugar pra Jesus. O coração está tão preocupado com os enfeites, com as
luzes, com os presentes, com a festa, com as músicas, até com a roupa nova, que nem tem lugar pra Jesus
nascer. (coloque a figura de Maria e José)
Como é que vai terminar esta história?
Hoje mesmo Jesus quer nascer nos nossos corações. Será que tem um lugar aí?Qual é a verdade?
Quem, hoje, quer dar um lugar para Jesus na sua vida, no seu coração para sempre!
Fechem os olhos. Vamos orar? Repita comigo esta oração.
ORAÇÃO:
Querido Jesus, hoje eu quero dar um lugar na minha vida para você nascer e ficar.
Tira de mim tudo o que está tomando o seu lugar neste Natal. Vem morar em mim, Jesus. Fica comigo para
sempre. Eu te agradeço amém!
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade)
VERSÍCULO:
Lucas 1: 31 “Você vai ter um bebê e o nome dele será Jesus.” (adaptado para o Kids)
VERIFICAÇÃO DO ENSINO
1. Como se chamavam os pais de Jesus?
2. Quem escolheu Maria? Ela estava casada?
3. Quem trouxe a mensagem de Deus para ela? O que ele falou?
4. Como Deus falou com José o noivo de Maria?
5. Depois de casarem eles tiveram que fazer uma viagem, para onde eles foram e por que?
6. Qual o problema que eles tiveram?
7. O que significa a palavra Natal?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Qual oferta podemos entregar para Deus hoje? Maria e José entregaram sua obediência. Suas vidas e
disseram sim para Deus, sim Jesus pode nascer de mim, na minha barriga.
Nossa oferta, o dinheiro que separamos tem que ser com alegria, e obediência. Cada vez que vocês vêm
aqui no Kids; na Igreja.
Vamos entregar hoje nossa oferta com o coração alegre e confiante que Deus vai dar pra nós e para nossa
família, o melhor Natal das nossas vidas.
ATIVIDADE
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Ideia 1) anjo de pratinho descartável

Ideia 2: O meu coração é de JESUS. Levar o coração cortado. Imprimir o nome JESUS em molde vasado. Os
menores podem colorir. Os maiores podem fazer colagem com lantejoulas.

LEMBRANCINHA:
Será também a lembrancinha

Boa aula!

