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AULA 3: ELE SERÁ GRANDE ….- PAI DA ETERNIDADE
Hoje vamos sobre o nome JESUS - o que significa Pai da Eternidade - História até a chegada em
Belém na hospedaria.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Isaías 9:6 profetiza o nascimento de uma criança: um menino, um filho! Bem determinado!
Profetiza que ele governa, “O governo está sobre seus ombros” e profetiza também o que será
o seu nome.
“ E porque este governo está sobre seus ombros, Jesus se manifestará como Poderoso, Deus
Forte, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Este é o verdadeiro modelo de
autoridade que o inferno respeita “ (Bíblia Apostólica pg.859)
O nome mesmo, Jesus; o nome que seria dado aqui na terra, só é revelado a Maria lá em
Mateus. Aqui o profeta fala dos predicativos de um nome que ainda não tinha sido revelado.
Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da paz.
PAI DA ETERNIDADE : Jesus é eterno. Assim como o PAI, Jesus também é eterno. Jesus mesmo
disse: “Eu e o Pai somos um” (Jo 10:30). Em João, logo no início do evangelho fez questão de
comprovar: “1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2 Ele
estava no princípio com Deus. 3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele,
nada do que foi feito se fez” (Jo 1: 1-3).
Pai= aquele que gera - aquele que tem filhos. Nosso Pai! Não estamos largados. Não somos
abandonados. Temos filiação!
Eternidade= o que não acaba, dura para sempre
Pai da Eternidade - O dono de toda criação de todas as coisa. Que dura para sempre. A
Eternidade é plano, é um maravilhoso projeto de Deus para a humanidade. Aqueles que
receberem Jesus não perecem; não morrem, mas têm a vida eterna!
E, repetindo ainda : Nessas aulas seremos renovados, pelo nome de Jesus em nós
E este renovo, este , resgate pelo significado do nome de Jesus tem que nos transformar neste
Natal, para que todos vejam em nós a manifestação daquele que nasceu como um presente
de salvação, de Deus ao mundo! Somos a bocas purificadas para anunciar o verdadeiro
Natal e assim serão nossas crianças, em nome, este Maravilhoso Conselheiro Nome de Jesus !
AMÉM !!! 🖐😃
Nessas aulas faremos um paralelo de Isaías 9: 1-7 e as referências dos evangelhos de Mateus e
Lucas sobre o Nascimento de Jesus.
UMA ÓTIMA AULA!
#vamoscelebraronatal
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LEIA E MEDITE:
Isaías 9: 1-7 - Filipenses 2: 9-11 - Mateus 1:18-25; Lucas 1:26-29
OBJETIVOS:
●
Levar a criança a entender o significado da palavra Pai
●
Levar a criança a entender o significado de Eternidade.
●
Levar a criança a saber que o nome de Jesus é muito, muiito, muiito mais acima do que
do nome que possa existir na terra
●
Levar a criança a entender que sua boca precisa estar limpa; porque é da boca delas é
que vai sair as notícias sobre o VERDADEIRO NATAL -NASCIMENTO DE JESUS CRISTO!
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Quando falamos a palavra “eternidade” para criança, ela não tem a plena compreensão, mas
se falarmos “infinito”, é rapidinho. Infinito, já faz parte de seu vocabulário em várias situações.
Quando em alguma brincadeira elas usam “infinito”, pronto! Os argumentos acabam.
= sem fim! o máximo! não tem nada mais além disso!
O que vamos ministrar é que quem criou a eternidade, quem criou o infinito foi Deus. Ele é o Pai
da criação. Ele é o pai do “Infinito” . E Deus deu uma vida que jamais vai acabar. uma vida com
ele. Uma vida com Jesus, que é o pai da Eternidade.
As crianças também precisam entender a figura do papai noel, que Deus e nem Jesus é papai
noel para trazer presentes.
O que elas podem pedir pra Deus? Como devem orar?
Orar pedindo que Deus ajude o pai e a mãe a ganhar dinheiro (serem prósperos)para
comprar o que elas desejam.
Devem colocar o desejo do coração delas para Deus. E Deus Poderoso, Deus forte, Pai da
Eternidade, vai dar o caminho.
Ore assim com elas!
A criança precisa associar a eternidade com Jesus! Vamos ajudá-la nisto nessa aula.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
COMO ESTÁ A DECORAÇÃO?: Envie uma imagem de como está a decoração do KIds da sua
Igreja !!
Faça uma decoração super linda de Natal! Não use papais noéis ; Evite uma decoração muito
carregada ! Não coloque duendes! Bolas podem ser bem criativas e ficam lindas.
Existem modelos lindos e cleans que ocupam pouco espaço; que pode ser somente na parede
(adesivadas ou não) Até mesmo a árvore, que pode ser estilizada! Use a criatividade e você
pode ter uma decoração linda e barata. Lembre-se: Tudo com excelência !
Acrescente as figuras de José, Maria e Jesus na sua decoração. Deixe para colocar o bebê
Jesus na próxima aula.
Seguem algumas referências:
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1.
Lembra das placas das semanas anteriores?
Escreva também 4 placas de madeira ou faça de ´papelão (ou outro material que você
tiver), mas faça bem lindo com brilho, glitter, letras lindas: (vão ser usadas nas próximas aulas)
Maravilhoso Conselheiro! Deus forte! Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
2.
Imprima o Mapa da viagem de Maria e José; modelo abaixo. Você pode plastificar com
a caneta mostra o caminho que eles fizeram
INISTRANDO:
MINISTRANDO A AULA - CONTANDO A HISTÓRIA
Olá crianças!!

Você estão marcando no calendário?
Faltam poucos dias para o NATAL.
Eu amo o Natal. Uma festa muito linda !
Vamos continuar nossa história?
Hoje vamos falar do nome de JESUS: Pai da Eternidade. O que isto significa.
Bom Pai, vocês sabem. Pai é aquele que tem filhos.
Deus é nosso Pai que fica lá no céu. Tem o pai aqui da terra. e tem o pai do Céu.
Mas o que significa Eternidade?
Tenho aqui um balão, uma bexiga, muito linda! Ah… eu gosto muito desses enfeites de bexiga(
de balões)
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Vamos encher? (encha) Humm olha só que linda. Vamos encher mais um pouquinho. Assim tá
bom. Vamos amarrar e por um cordão.
Quem aqui já ganhou uma bexiga parecida com esta? Ela dura para sempre?
Quanto tempo durou? (Faça alguma coisa para ela estourar)
Ihh…! Já estourou! Não dura nada!
Gente, as coisas não duram para sempre. As coisas acabam, não é verdade?
Tem alguma coisa que dura até o infinito?
Aqui da terra eu não conheço!
Então, hoje quero eu quero falar que Jesus é infinito. Pai do Infinito, Pai da eternidade !
E a criança que tem Jesus no coração, tem uma vida infinita; uma vida eterna, que nunca vai
acabar. Esse é o nome de Jesus.
Repete comigo: PAI DA ETERNIDADE
Vamos então andar o tempo até lá onde aconteceu um casamento . Quem se casou ?
Maria se casou com José! E eles estavam muito felizes porque seriam os pais de Jesus aqui na
terra. Eles moravam numa cidade que se chamava Nazaré.
Vamos falar esse nome: Nazaré, vou mostrar aqui no mapa.
José trabalhava numa carpintaria. Sabe, José fazi móveis de madeira e a barriga de Maria já
estava crescendo. Já estava com um barrigão, faltava pouco tempo para o bebê nascer.
Aí, veio uma lei do Rei que todos teriam que fazer um registro na cidade onde nasceu,. E todos
eram obrigados a ir. José e Maria também.
Eles tinha que viajar para a cidade onde José Nasceu- aqui: Belém.
José tinha um burrinho e Maria foi montada nele. Eles viajaram muito não era muito perto!
Maria já estava cansada e não via a hora de chegar e descansar num hotel, ou numa pousada
bem aconchegante. E o bebê estava pra nascer.
Mas josé não achou nenhum lugar. Tudo estava lotado. Cheio, cheio de gente.
até que finalmente José encontrou um lugar. Ufa!!
Mas não era um hotel nem uma pousada. Só tinha lugar na estrebaria, que é o lugar onde
ficam os animais. Era ali mesmo que tinha que ficar.
Mas será que Jesus iria nascer lá mesmo?
Será que não tinha nenhum bercinho legal?
Seerá que ele iria nascer junto, onde ficam os animais.?
José e Maria acreditaram muito em Deus e sabiam que Deus iria cuidar deles e também do Seu
filho Jesus! Maria se lembrava do que o anjo falou. Seu nome será Grande!
Lembra que Ele é o Pai da Eternidade. Ele fez tudo de bom! E seu nome é grande!
Às vezes as coisa não acontecem do jeito que a gente quer. Mas Deus estás cuidando de
tudo! Ele sabe de todas as coisas.
Talvez você está esperando ganhar alguma coisa, neste Natal. E à vezes fica triste.
Mas lembre, as coisas daqui da terra acabam, quebram, ficam velhas, mas nós temos o Pai da
Eternidade e vamos viver uma vida com ele que nunca vai acabar.
mas aqui na Bíblia também fala que se agradarmos a Deus ele vai fazer o que deseja o nosso
coração. Por isso agora, nós vamos orar. Vamos nos ajoelhar. Vocês vão orar para que Deus
abençoe muito o papai e a mamãe no trabalho. Você vai falar pra Deus as coisas que você
deseja neste Natal.
E vamos profetizar!
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Sabem o que é profetizar? è dizer com toda nossa força, com todo nosso amor, que você e a
sua família terão o melhor Natal das suas vidas, em nome de Jesus!
Vamos orar!
ORAÇÃO:
Repita comigo: Senhor Deus. Eu te amo. Obrigado por mandar Jesus nascer aqui na terra.
Obrigado pelo Nascimento mais lindo da terra. Obrigado pelo nome Deus forte e Salvador de
Jesus. Eu amo o nome lindo de Jesus. Eu recebo Jesus, hoje na minha vida, para nunca mais sair.
E eu vou dizer e profetizar, com todas as minhas forças: Eu e a minha família vamos ter o melhor
Natal das nossas vidas, em nome de Jesus!
(Unja a vida de cada criança e profetize sobre elas)
LOUVOR:
Maravilhoso Conselheiro – Pastor Oséas https://www.youtube.com/watch?v=46WOt1SsxN8
Rei dos reis – Soraya Moraes - https://www.youtube.com/watch?v=zvZrfYQ-veo
VERSÍCULO:
Um menino nasceu! Um filho Deus deu. Com um nome muito lindo!
Seu nome será Maravilhoso Conselheiro! Deus forte! Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
(Isaías 9: 6- adaptado para o Kids)

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1) Onde; em que cidade morava Maria e José
2) Para onde teriam que viajar?
3) Como eles foram?
4) Onde eles ficaram quando chegou lá?
5.) O que é eternidade?
6.) Quem pode fazer os desejos do nosso coração?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Professoras, vamos ministrar esta mesma palavra de oferta hoje e nos próximos domingos, desta
campanha. Desafie as próprias crianças a ministrar esta oferta, e contar seus testemunhos.
Quem pode ministrar a nossa oferta hoje. A Maior oferta de todas?
A MAIOR OFERTA DE TODAS!
Sabia quem foi que entregou e continua entregando a maior oferta de todas?
Vou dar umas dicas.
Ele só tinha esta oferta, Não tinha outra! Era a única !
Ele entregou porque ele tinha muito, muito amor! Um amor que não dá para explicar.
E quando ele entregou, ele ganhou mais e mais do que ele tinha dado! E não para de ganhar
mais até hoje.
Já sabem?
- Foi Deus - Isto mesmo!
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Ele entregou seu único filho Jesus Cristo. Com o sentimento de um amor maravilhoso.
Todas as pessoas que receberem Jesus no coração também é filho de Deus. Então Deus deu 1
filho e ganhou milhões e milhões de filhos. Quem é filho de Deus aqui?
Mesmo que a gente tenha só uma moeda ou só um único valor, vamos entrar . Mas precisa ter
um sentimento de amor.
Deus sempre vai dar muito muito mais!
vamos, agora entregar nossas ofertas.
ATIVIDADE
Montar o cenário do nascimento de Jesus. Existem muitos modelos de presépios, só vamos nos
lembrar que os magos, não estavam na cena no Nascimento. Os magos chegaram mais ou
menos 2 anos depois. José e Maria já tinham voltado para Nazaré

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS:
Hoje aprendemos sobre o nome de Jesus Maravilhoso Conselheiro e que Deus chamou Maria
para ser a mãe de Jesus aqui na terra.
Está em Isaías 6:1-7 e Lucas 1: 26-30
Aprendemos o que é PAI DA ETERNIDADE. e o anjo falou para José que o nome dele seria
GRANDE. O nome de Jesus é GRANDE.
Jesus é infinito. Pai do Infinito, Pai da eternidade !
E a criança que tem Jesus no coração, tem uma vida infinita; uma vida eterna, que nunca vai
acabar. Esse é o nome de Jesus.
Desafio desta semana: Orar de joelhos todos os dias, e pedir e profetizar o melhor Natal da
família
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LEMBRANCINHA:
 Enfeite para árvore de Natal Monte com as crianças o cenário do nascimneto, coloque
como base copinhos de isopor para suporte e instrua para eles colocarem em baixo de
suas arvores.
Personagens no fim da aula para imprimir.

 MAPA PARA IMPRIMIR - PLASTIFICAR SE FOR POSSÍVEL E COM A CANETINHA MOSTRAR O CAMINHO
DE NAZARÉ ATÉ BELÉM .
(pode apagar o caminho e pedir para que as crianças façam novamente o caminho)
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