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

Aula 5: EU VI O REI E QUERO ADORÁ-LO
Nesta aula, vamos falar sobre a chegada dos magos e os presentes que trouxeram para Jesus.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Os magos finalmente chegaram até Jesus.
Vale a pena conferir a aula do CEA: https://www.youtube.com/watch?v=Jw6icN5Pb4k – primeira parte
Vamos aos fatos:
1. Maria e José já não estavam mais em Belém. Belém era só para o recenseamento. Considerando

que Jesus nasceu lá, para que se cumprissem as escrituras. Voltaram para sua cidade, Nazaré
depois. José tinha uma profissão e a vida deles continuaria na cidade onde morava. Eles moraram
em Nazaré onde Jesus foi criado e começou seu Ministério.
2. Conforme Mateus 2, a estrela os guiou onde estava o menino: Leia: “9 Depois de ouvirem o rei,
partiram; e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre
onde estava o menino.10 E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso
júbilo.11 Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; e,
abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra.” Note que era na
casa onde estava o menino e não na estrebaria. Eles não ficaram morando numa estrebaria e
certamente o berço de Jesus não seria uma manjedoura para sempre.
3. Ainda neste capítulo16 Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e
mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo,
conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos.
4. Jesus, Maria e José ficaram tranquilos criando seu bebê até mais ou menos 2 anos de idade. Tempo
também que os magos chegam e entregam-lhe suas ofertas, que seguramente foi um suprimento
para a outra viagem que teriam que fazer para fugir de Herodes.
OBJETIVOS:
 Levar a criança a entender a verdade da história do Nascimento de Jesus.
 Levar a criança, a saber, da chegada dos magos, finalmente até Jesus e o sentimento de adoração e
entrega.
 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, no seu coração, sempre.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
HOJE É O ULTIMO DOMINGO DO ANO. O Natal passou. Os presentes já foram dados e ganhados! Há uma
nova expectativa. Um ano novo chegando! O que passa no coração da criança. Férias?!Uma viagem?!
Acho que por hora, é isto o que pensam. E talvez não tenhamos tantas crianças no dia de hoje!
Faça uma enquete e saiba delas o que elas estão esperando.
Mais umas horas, teremos nossa palavra Profética para 2019.
Vamos ministrá-las que esta é a nossa esperança e vamos para sempre adorar o nosso Rei Jesus!
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Use o mesmo visual da primeira aula.
Represente o ouro, incenso e a mirra.
Nosso personagem irá interagir falando de presentes.
Mostre no mapa onde fica Jerusalém. Onde fica Nazaré (para os maiores).
MINISTRANDO:
Olá Crianças!O Natal passou!Como foi? Quem quer contar como foi? Alguém ganhou presente?
TED: Oi pro! Tem uma coisa que eu ainda não estou entendendo! Não foi o nascimento de Jesus? O NATAL
de Jesus? Não foi ele que nasceu? Todos os anos não é a comemoração do aniversário dele? E por que é
que nós é que ganhamos presentes? Por que é que as pessoas dão presentes umas para as outras? Não
teríamos que dar presentes para Jesus?
PROFESSOR (A) Muito inteligente sua pergunta! Hum..., É verdade mesmo. Quem faz aniversário é que
ganha presentes, não e mesmo, pessoal?
Vamos então continuar a nossa história, porque ainda tem gente para chegar!
Vocês adivinham? Quem saiu para uma viagem longa, seguindo uma estrela para achar o Rei? Isto mesmo
os Reis Magos. E por falar em presentes, eles não saíram de mãos vazias. Eles entregaram três presentes
para Jesus! Então, eles saíram e seguiram a estrela.
Chegaram até uma cidade, e como eles sabiam que tinha nascido um Rei, onde vocês acham que eles
foram? Até o palácio do rei! E perguntaram, onde está o rei que nasceu, porque vimos sua estrela e nós
queremos adorar este rei e entregar nossos presentes.
Só que o rei não sabia de nada. E ele pensou. “Um rei que nasceu vai tomar o meu lugar, isto não pode ser”
... “Preciso dar um jeito nisto”. E este rei era mal. Sabe o que ele queria fazer? Ele queria matar este bebê,
porque não queria ninguém para ser rei em seu lugar.
Então disse aos magos: “Olha, vão procurar o rei e quando vocês o encontrarem. Voltem e me avisem para
que eu também possa adora-lo e entregar o meu presente” mas na verdade isto era mentira do rei.
Os magos saíram e a estrela os guiou até a casa onde estava Jesus. Encontraram!!
Eles viram o rei!! Eles ficaram, super felizes e alegres! Eles ajoelharam e adoraram Jesus e entregaram seus
presentes. Eram três:
1. Entregaram ouro – que significava riqueza que todos os reis tinham. Jesus era o rei
2. Entregaram incenso – era um cheiro muito especial usado na igreja na hora da oração. Jesus
sempre vai orar por nós. Jesus sempre vai falar para Deus sobre as crianças.
3. Entregaram também a Mirra: Um perfume muito especial, muito caro.
Era o mais preciosos que eles tinham a para entregar ao rei Jesus. Era o melhor.
Naquela noite eles também eles tiveram um sonho. Deus deu um sonho para eles não voltarem para o rei
que queria matar Jesus. Então eles mudaram o caminho e foram embora.
Nós temos o rei Jesus dentro de nós. Todos os dias nós vamos adorar Jesus! Que nasceu no nosso coração.
Que história linda!Eles encontraram a verdade. Nós também encontramos a verdade! A VERDADE é Jesus.
Vamos orar?
ORAÇÃO:
Querido Jesus, hoje eu quero te adorar. O Senhor é o meu rei para sempre.
Nada, nada vai roubar a minha adoração, o meu louvor. Recebe Jesus minha vida! Amém!
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade)
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VERSÍCULO:
Mateus 2:2 Porque vimos sua estrela e viemos adorá-lo.
VERIFICAÇÃO DO ENSINO
1. Aonde os reis magos chegaram?
2. O que o ri pensou, e o que ele queria fazer?
3. Onde a estrelas os guiou?
4. Que presente eles levaram?
5. Você sabe o que significa Cada presente?
6. O que aconteceu à noite depois da visita?
7. Por que eles mudaram o caminho de volta?
8. Quem é o nosso rei?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Aqueles homens entregaram o que tinham de Melhor e especial. A oferta deles ajudou numa outra viagem
que tiveram que fazer.
De noite José teve um sonho e Deus falou para eles fugirem correndo, porque o rei estava chegando perto
e queria matar o bebê, então eles fugiram rapidinho. E eles levaram a oferta que Jesus recebeu e puderam
viver bem em outro pais até aquele rei mal morrer e eles poderem voltar.
A Nossa oferta, o dinheiro que trazermos na igreja, juntamos com as outras ofertas das pessoas e nós
ajudamos tudo o que a igreja precisa pagar. Conta do aluguel, água, luz, limpeza. Tudo isto...
Sempre vamos adorar a Deus com as nossas entregas.
Vamos entregar hoje nossa oferta com o coração alegre e confiante que Deus vai dar para nós e para nossa
família, um ano novo que já, já vai começar. 2019! Deus vai nos dar uma palavra e vai ser um ano muito
especial para as crianças! Porque vocês são o futuro da igreja ! Abençoado para todas as famílias, em nome
de Jesus.
ATIVIDADE
JANTAR DE GRATIDÃO PELO ANO DE 2018 NO KIDS.
Sugestão:
Por ser o último domingo, que tal um Jantar especial. Um jantar de gala, com mesas, enfeites e música
especial ao fundo! Escolha um cardápio (pizza, lasanha, arroz com batatinha ou franguinho, suco ou
refrigerante e sorvete de sobremesa)
Enviar um bilhete para os pais. Conte com a ajuda deles As crianças devem vir com a melhor roupa e nós
também.
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LEMBRANCINHA

Boa aula!

