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CAMPANHA: AMIGOS KIDS
Aula 2– “Primas e Amigas”
Hoje vamos falar sobre Maria e Isabel. Mãe de Jesus e Mãe de João Batista! Ficaram juntas e se
ajudaram, num momento diferente mais sublime que estavam vivendo .

Para você professor (a):
Lucas 1:36 -A maioria das versões dizem “parenta”, não especificamente primas. O fato era que
eram parentes sim.
A versão Almeida Revista e corrigida diz prima.
Maria e Isabel tinham uma intimidade e eram amigas. Assim que recebeu a visita do anjo
anunciando que seria mãe de Jesus e também a notícia de que um milagre havia acontecido com
Isabel, pois era idosa e não tinha condições de engravidar, foi para sua casa e ficou lá três meses.
Maria se dispôs com pressa para a casa de Isabel. Ela queria muito vê-la e também ajuda-la, mesmo
porque era idosa e certamente ela poderia ajudar. E Jesus já estava no seu ventre. Quando temos
Jesus em nós brota um sentimento de amor e também de querer ajudar a todos.
Nesta aula, nossas crianças vão aprender que este sentimento precisa estar em seus corações. Os
amigos se ajudam, em todas as coisas.

Base Bíblica
Lucas 1: 35-40 e 56

Objetivo
 Levar a criança a entender que o valor de uma verdadeira amizade;
 Que amigo é amigo em todas as horas, boas ou ruins e não deixa o outro pra trás quando as
coisas não estão boas.
 Os amigos se ajudam em tudo que precisar sem esperar nada em troca.
 Quem tem Jesus, é amigo verdadeiro.
 Incentivá-las a terem amigos no Kids, na igreja também; serem amigos principalmente de
quem é também amigo de Deus. Amizades assim duram a vida toda.

Situação da Criança
Quem não tem primos que são super amigos, hein? Li uma frase: “Primos são amigos que deram
sorte de nascer na mesma família”, é mesmo uma verdade. E as crianças sempre têm um primo ou
uma prima que às vezes até tem a mesma idade e quando se encontram nos almoços, é a maior
alegria. Quando convivem mais tempo com seus primos, a criança começa a criar
mais autoconfiança. E essa amizade é sustentação que aumenta mais sua confiança e autonomia.

Sugestão para o desenvolvimento da Aula
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- Figuras e imagens de amigos
- Recorte de revistas imagens de mulheres felizes e grávidas; figuras de mulheres se abraçando.
Para que montem um painel, depois que contar a história.
Conte história com carinhas no palito.

Contando a História
Olá crianças!
Nossa história hoje está aqui no livro de Lucas e fala de duas primas que eram amigas.
Vocês têm primos? E eles são seus amigos?
É muito legal ter primos, não é mesmo?
Maria e Izabel eram primas. Izabel era bem mais velha.
Izabel já era casada, mas nunca teve filhos.
Um dia ele recebeu uma notícia muito especial. Ela seria mãe! Mesmo que já era de idade! E ela
estava muito feliz! Maria e Isabel moravam em cidades diferentes, era um pouco longe, mas mesmo
longe elas eram amigas. Maria também recebeu uma notícia.
Sabe qual notícia era esta?
Um dia um anjo apareceu para ela, vocês se lembram de que já ouvimos esta parte?
Sim, o anjo apareceu para Maria e disse que ela seria a mãe de Jesus!
Uau! Que alegria! Maria seria a mãe do Salvador do mundo. Maria também ficou muito feliz e aceitou
aquela noticia! E o anjo falou para ela que a sua prima Izabel também estava esperando um bebê
mesmo sendo idosa e todos diziam que ela não poderia ter mais filhos.
Passaram alguns dias e Maria, acho que pensou assim: Minha prima já está bem idosa, ela vai
precisar de ajuda. Ela é minha amiga. Eu vou lá à casa dela e vou ajuda-la.
Maria foi! Era muito longe! Era lá nas montanhas! Ela andou muito! Sabe Por quê?
Porque ela queria muito ajudar sua prima e amiga.
Quando ela chegou lá, elas ficaram muito felizes e alegres. Abraçaram-se e choram de alegria.
Porque ela um grande milagre para Izabel e a melhor notícia que o mundo poderia receber. Maria
era a mãe de Jesus!
Maria ficou três meses ajudando sua prima e amiga em tudo o que ela precisava.
Amigo ajuda amigo!
Deus quer que sejamos os melhores amigos e que tenhamos também os melhores amigos para
sempre.
Jesus está dentro de nós, não é mesmo.
E quem tem Jesus é um bom amigo e ajuda.
Vamos agradecer a Deus pelos amigos que temos, mesmo que estejam longe.

Oração
Querido Deus, obrigado por que Jesus é o meu melhor amigo. E esta sempre perto. Ajude-me
Senhor a ser um bom amigo e amigo de verdade. Ajude-me a ter amigos de verdade também. Eu
quero sempre ajudar meus amigos. Eu te amo meu Deus. Amém

Versículo
Em todo o tempo ama o amigo. Provérbios 17:17
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Verificação do Ensino
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Qual o nome dessas duas amigas?
Além de amigas elas eram..............
Como era Isabel? E onde ela morava ?
O que aconteceu com Isabel?
Quem contou a Maria que sua prima estava esperando um bebê?
Por que Isabel não podia ter mais filhos?
Que Notícia especial Maria também recebeu
O que ela fez depois disto? E por que ?

Oferta
Lucas 1:38
Deus mandou o anjo pedir algo para Maria, que ela fosse à mãe de Jesus.
O que isto significaria? Que ela teria que se entregar para um bebê ficar dentro dela e também ela
teria que cuidar dele enquanto ele fosse um bebê e criança.Maria não demorou para entender,
Entendeu logo e disse SIM,
Cada vez que chegamos aqui na casa de Deus; aqui no Kids, Deus está nos pedindo uma entrega.
O que vamos entregar para ajudar na casa de Deus?
Precisamos igual Maria, entender logo, que Deus nos pede uma oferta para nos abençoar, para que
nada falte para nós. Para que nada falte para vocês, crianças.
Hoje nós entendemos e entregamos nossas ofertas para que Deus possa fazer o que ele quiser.

Atividade
Fazer uma pulseirinha da amizade kids.
Que seria também a lembrancinha.
Pulseira simples de EVA ( que o próprio professor leve as tirinhas)

Junho/2018

Lembrancinha
A própria atividade ou marcador de pagina.

Lembrancinha

