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  INTRODUÇÃO 

 

DEZEMBRO!! EBAA!!  NATAL! 

 

Chegamos na reta final de um ano totalmente diferente de todos que já vivemos! 

Paramos já, para pensar que foi Deus que preparou este Ano o pra nós? 

Recebemos uma Palavra na virada! 

Ahh..., se não fosse a Palavra Profética..., onde estaríamos, nós? 

Onde está o nosso coração? 

Deuteronômio 8 diz que Deus deixou o povo 40 anos no deserto (não 1 ano), sobretudo para 

saber o que estava no seu coração, e se guardaria a Palavra. 

Estamos aqui.  Nosso coração está guardado, Amém? 

Nossas aulas deste mês de dezembro, não poderia ser diferente. 

 

VAMOS CELEBRAR O NATAL! �� 
 

Vamos fazer uma abordagem diferente e falar sobre como Deus usou Isaías para profetizar o 

nascimento Jesus Cristo, nosso Salvador. 

No último mês fomos ministrados sobre Santidade, e Isaías quando tem sua primeira 

experiência com Deus, ficou apavorado. (Isaías 6) 

Ele achava que ia morrer, porque era homem de lábios impuros e habitava no meio de um 

povo, também de lábios impuros. 

Deus começava ali o grandioso plano de Deus. A profecia do Nascimento de Jesus Cristo 

teria que sair de lábios purificados; santificados. Então do céu, um dos serafins voou até 

Isaías, tocou-lhe os lábios com uma brasa viva e disse; — “Agora que esta brasa tocou os 

seus lábios, as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados! 

Isaías então, se dispõe ao envio e no capítulo 9 de lábios puros e santificados sai a Profecia: 

6. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será 

chamado de “Conselheiro Maravilhoso”, “Deus Poderoso”, “Pai Eterno”, “Príncipe da Paz”. 

E é exatamente o que vamos ministrar nesses 4 domingos! 

E será um Mês Maravilhoso. Nossas crianças terão o melhor Natal que já tiveram! Em nome de 

Jesus! 

 

 

“Bora celebrar?” 

#vamoscelebraronatal  

  

https://biblics.com/pt/biblia/nova-traducao-na-linguagem-de-hoje/velho-testamento/isaias/9/6
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NOSSAS AULAS:  

 

 

DEZEMBRO  Tema da aula História Bíblica Referência 

Dia 06 Maravilhoso Conselheiro  Já Nasceu uma criança 

Isaías 6 

Lucas  1:30 

Dia 13 Deus forte Seu nome será... 

Isaías 6 

Lucas  1:31 

Dia 20 Pai da eternidade  Ele será grande  

Isaías 6 

Lucas  1:32 

Dia 27 Príncipe da Paz  Ele reinará para sempre 

Isaías 6 

Lucas  1:32 

 
 

 

Perceba, que a nossa preocupação não é desvendar a data precisa em que Jesus nasceu. 

Nosso foco não é desmistificar os símbolos do Natal, como árvore, papai noel, presente, etc...  

 

Queremos CELEBRAR O NATAL!  Natal significa nascimento.  

 

NASCIMENTO DO NOSSO SALVADOR JESUS CRISTO!!  
 

Desejamos o melhor Natal jamais vivido. Que ao ministrar essas aulas, o poder e a unção do 

Espírito Santo seja uma marca viva na vida de cada professor, em cada igreja e nossas crianças 

sejam marcadas e não esqueçam jamais deste tempo que o Senhor nos deu 

Se preparem! Orem! Busquem revelação! 

Colheremos lindos frutos, em nome de Jesus! 

 

Deus abençoe e ótimas aulas! 

Equipe pedagógica 
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AULA 1: JÁ NASCEU UMA CRIANÇA    

 

Hoje vamos sobre o nome JESUS - o que significa Maravilhoso Conselheiro 

 

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  

 

Maravilhoso Conselheiro: Alguns consideram duas palavras “maravilhoso” e “conselheiro”,  mas 

a melhor tradução é aquela que combina  os dois adjetivos, formando um nome composto, 

dando um  poder àquilo de Jesus é. Não somente Maravilhoso, não somente Conselheiro, mas 

ele é  Maravilhoso Conselheiro. Percebe a diferença? 

O significado de  maravilhoso:  excelente, perfeito,  transcende  os limites da compreensão 

humana; vai muito  mais além  do que  a nossa mente consegue entender! Sua sabedoria é 

incalculável; seus conselhos são maravilhosos; sua vontade é infalível; seus pensamentos são 

insondáveis; e seus desígnios invioláveis. 

É a conclusão que Davi chegou no Salmo 139:6 “Tal conhecimento é maravilhoso  demais pra 

mim, é tão elevado , que não posso atingir’ 

- Por que precisamos saber disto?   

- Por que precisamos ter este sentimento e chegar à mesma conclusão  de Davi?  

- Porque vamos passar isso para as crianças. Vamos ministrá-las e  elas precisam ver em 

nós este “encantamento” pelo nome de Jesus. Esse deslumbramento tem que estar dentro de 

nós. 

Esse, este renovo em nós; este, vamos dizer, 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 91-7 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; Lucas 1:26-29 

 

OBJETIVOS: 

 

● Levar a criança a conhecer que foi Isaías que falou sobre  o nome de Jesus muito antes  

de Jesus nascer  

● 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: 

 

Vamos falar de nascimento. As crianças sabem como é. Alguns deles já tiveram a experiência e 

pode ser que se lembrem de como foi ter um irmãozinho bebê  em casa. 

Quando falarmos que temos a notícia de que vai nascer uma criança  e falarmos dos 

preparativos para receber um bebezinho, elas com certeza vão ajudar, terão ideias e falarão  

tudo o que precisa. Normalmente as crianças tem um carinho e um sentimento de cuidado e 

porque não dizer “responsabilidade” pelos menorzinhos. 

Quando falarmos que dar nome e que cada criança precisa ter um nome,  terão  uma 

identificação com o seu  próprio nome. E quando falarmos que cada nome tem um significado, 

ficarão no mínimo curiosas em saber o que seu nome significa. Alguns já sabem  

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Decoração:  Faça uma decoração super linda de Natal! Evite 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 menos espaços; 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 ! 

Algumas referências: 

 

 

 
 

1. Lembra das placas que você fez na semana passada? 
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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. Um calendário marcando a data é bom, para situar a organizar a mente da criança e 

ajuda a diminuir a ansiedade de datas especiais. Ajuda a espera.  

3. Figura de um olho. 

4. Muitos corações cortados pequenos, grandes e coloridos para fazer uma chuva  de 

corações representando o amor de Deus. Ponha num balde ou vasilha, jogue todos para cima 

e as crianças, cada uma vai pegar um coração (Pode estar escrito “Deus me ama” 

5. Um relógio de mesa ( para dizer que o tempo passou, ou alguém vestido de relógio para 

passar quando você disser que o tempo passou: Fica engraçado!) 

6. Você pode estar vestida de Maria,desde a chegada das crianças  ou pedir para alguém 

e dramatizar a parte de Maria e do Anjo (chame algum moço de teens ou O2 para se vestir de 

anjo. Não terá que falar nada, só dramatizar conforme você fala) Se você mesma for Maria 

conte toda a história em 1a. pessoa. 

7. Outra opção, mais adequada para os menore, é fantoches. Os maiores gostarão de 

participar da história, dê um papel para alguns deles.  

 

MINISTRANDO: 

 

Olá crianças!! Que lindo nosso Kids !! Uauuu! 

Quem gostou muito!! ?? 

Eu gostei demais ! 

Gente!! Faltam poucos dias para o Natal Vamos contar? 

 

Quero explicar para vocês o que significa a palavra NATAL . 

NATAL, significa nascimento. NAS CI MEN TO. 

Humm, então Natal é Nascimento de alguém, certo? 

Ah… já vou pegar a Bíblia porque tem nascimento muito especial aqui. Vocês até já sabem do 

que estou falando. 

Mas este Nascimento começou muito, muito mas muito antes dele acontecer. 

Começou lá no céu! 

Isto mesmo! Lá com Deus! 

Deus olhou pra terra e viu que precisava fazer algo de muito urgente, para salvar todas as 

pessoas. Mas, salvar do quê? - De todo  mal e das coisas erradas; do  pecado. 

Lembra que Deus quer que todas  as crianças e todas as pessoas  vão morar com Ele lá no 

céu?! lembra que cada um tem uma casa lá no céu para morar com jesus para sempre?! 

 

Deus no amou tanto, tanto  neste momento!!! ������- Pegou? - Cada um pegou o amor de 

Deus? 

_ Repita comigo : Deus me ama 

Deus fez um plano maravilhoso e decidiu que iria enviar SEU FILHO aqui na Terra. 

Deixa eu te explicar, presta muita atenção! 

Deus sempre quer que pessoas façam parte do Seu plano. Ele sempre vai pedir ajuda dos 

homens, mulheres e também crianças! 

Primeiro ele chamou um moço pra avisar desse nascimento importante! De um Natal ! 

- Quem era?  

Lembra que o anjo limpou a boca dele para ele falar da coisas boas de Deus?  
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- Isso !! - Isaías!!  

E Isaías disse : Já nasceu uma criança! É um menino ! Um filho Deus deu. Com um nome muito 

lindo! Seu nome será Maravilhoso Conselheiro!  (mostre a plaquinha) 

Vocês já viram alguém chamar Maravilhoso? - Eu nunca vi!- Maravilhoso Conselheiro? Não, 

nunca vi. 

Só o filho de Deus tem esse nome!!! 

Diga: O nome de Jesus é Maravilhoso Conselheiro!  

● O que é Maravilhoso? Quem pode me falar! 

Maravilhoso é lindo demaisss! mais do que do que todos . Infinito!  

● O que é Conselheiro? 

Conselheiro é quem tem muita sabedoria. è muito, muito sabido, mais, mais do que todos. 

Infinito! Ele sabe de tudo, todas as coisa. Ninguém sabe mais do aquele. E porque ele sabe, Ele 

nos ensina todas as coisa e mostra como faz, e ajuda a fazer também! 

 

Isaías fez a parte dele . Pronto ! Todo mundo já sabia que ia acontecer! E todos ficaram 

esperando como seria, quando seria, onde seria, quem seria a mãe e o pai dele aqui na terra. 

Gente, passou muito tempo, mas muito tempo mesmo! Pensa num tempo super demorado. 

Demorou muito, muito, muito . O tempo passou (passe o relógio), o tempo passou ( fale isso 

umas cinco vezes…. e passe o relógio) 

 

Um dia Deus olhou (use o olho)  novamente na terra procurando agora uma moça especial, 

que gostasse dEle, que amasse a Ele, que obedecesse a Ele, que se Ele pedisse alguma coisa 

pra ela, com certeza ela faria.  

Ah… Finalmente Ele achouuuu!!  Uma moça assim! Eu acho também que ela era muito bonita. 

Ela estava na casa dela sossegada. O nome dela? -  Maria! 

Deus mandou um anjo pra falar com ela. 

Ela nunca tinha visto um anjo, levou o maior susto, e ficou com muito medo ! 

- O que é isto?? Socorro!! _ estou sozinha aqui! Meu Deus me ajude! - disse Maria- ela 

tentou se esconder mas não teve jeito- E i anjo disse assim: 

- Maria, não fique assustada, não fique com medo, não ! Deus gosta muito de você! Você 

é abençoada  de Deus e Ele  me mandou para falar com você.  

- Maria ainda estava tremendo e ficou pensando o que seria aquilo tudo, mas o anjo 

continuou: 

- Você vai ficar grávida! Você vai ter um bebê . Vai ser um menino e o nome dele será 

JESUS! Ele será muito importante! Ele é o FILHO DE DEUS 

- Mas eu nem me casei ainda! Como assim? Como será isto?- disse Maria 

- Não se preocupe! - disse o Anjo-  Deus já cuidou de tudo! Vai ser de um jeito muito muito 

especial.! Este menino que vai nascer é Filho de Deus  

- Tá bom então, estou aqui! Que aconteça comigo como você falou. 

O anjo foi embora, desapareceu e Maria ficou pensando em tudo aquilo! 

sabe, acho que ela se lembrou do que Isaías falou muito tempo atrás. E ficou pensando no 

nome de Jesus: JESUS, Filho de Deus, Maravilhoso Conselheiro.  

 

Que lindo !! Jesus é muito lindo  

Vamos orar e agradecer pelo NATAL, pelo Nascimento de JESUS.  

 

ORAÇÃO: 
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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 Maravilhoso Conselheiro de 

Jesus. Eu amo o nome lindo de Jesus. Que a festa do meu Natal, seja a melhor de todas, na minha 

casa e todas da minha família. Amém 

 

LOUVOR: 

 

VEM CHEGANDO O NATAL - Aline Barros - 

https://www.youtube.com/watch?v=H2GW0X8AC30  

Fernandinho - Galileu 
https://www.youtube.com/watch?v=WPWgSRttGmA 

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)  O que significa a palavra NATAL? 

2) Qual foi o plano de Deus para salvar o mundo? 

3) Por que Deus decidiu salvar o mundo? (Porque ele amou muito, muito…) 

4) Qual foi a pessoa que ele usa primeiro para avisar deste nascimento? 

5) E depois de quem ele precisava ? E que com teria que ser esta pessoa? 

6) Deus achou? Quem? 

7) Como Deus avisou a ela? Qual era o nome dela? 

8) Ela não era casada, como seria tudo isso? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

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! 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H2GW0X8AC30
https://www.youtube.com/watch?v=WPWgSRttGmA
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ATIVIDADE  

 

Pintar e decorar o Anjinho (imagem no fim da aula. Você pode recortar e fixar uma fitinha de 

cetim para complementar a lembrancinha.  

 

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 Maravilhoso Conselheiro!  

● O que é Maravilhoso? Quem pode me falar! 

Maravilhoso é lindo demaisss! mais do que do que todos . Infinito!  

● O que é Conselheiro? 

Conselheiro é quem tem muita sabedoria. è muito, muito sabido, mais, mais do que todos. 

Infinito! Ele sabe de tudo, todas as coisa. Ninguém sabe mais do aquele. E porque ele sabe, Ele 

nos ensina todas as coisa e mostra como faz, e ajuda a fazer também! 

 

Desafio desta semana: Marcar no calendário cada dia que passa com um X até chegar nossas 

festa linda de de Celebrar o Natal, 

 

 

LEMBRANCINHA: 

 

1. Calendário de chagada do natal (anexo 1 e 2 do site) 

Você deve imprimir o calendário e as bolinhas (leve um pacotinho para cada criança já 

recortada e colem os primeiras nos dias que já se passaram). Use uma folha mais 

resistente para imprimir o calendário, e as bolinhas em papel adesivo, se possível. Use os 

materiais que tiver e use sua criatividade para ser algo bem especial. 

    

2. Anjinho para a criança usar de enfeite em sua arvore de Natal com o versículo(ou o 

anjinho da atividade) 

Sugestões: 
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PINTE E DECORE BEM BONITO O ANJINHO!!! 

 

 


