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Aula 04
Porta do Rei da Gloria - A Entrada Triunfal
INTRODUÇÃO

Hoje vamos falar sobre a entrada Triunfal do Nosso Rei da Glória, é um dia de festa e muita
alegria, pois a marcha para Jesus está chegandooo!!
Hoje é o nosso Esquenta Marcha.
PARA O PROFESSOR

Quando Jesus teve sua entrada triunfal em Jerusalém, já estava no final de seu ministério. Jesus
mandou dois discípulos que buscassem um jumento em outra cidade, um jumento que nunca havia
sido montado antes, quando Jesus passou pela entrada de Jerusalém seus discípulos e a multidão
que ali estava, colocavam suas capas no caminho para o jumentinho passar carregando Jesus,
com folhas de palmeira nas mãos falavam e repetiam “Hosana, Senhor”.
A entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, foi uma profecia cumprida do antigo testamento, Mateus
diz que o Rei montado em um jumentinho foi um cumprimento exato de Zacarias 9: 9: "Alegra-te
muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém: eis aí te vem o teu Rei, justo e salvador,
humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta."
Jesus Cristo montou num jumentinho para demonstrar a sua humildade. Poderia ter entrado em
Jerusalém em um lindo e enorme cavalo ou em uma carruagem, mas preferiu um simples
jumentinho Jesus foi o retrato da humildade e da simplicidade.
BASE BIBLICA

Livro de Mateus 21: 1;11
Estudo Bíblia Apostólica pag.
OBJETIVO

Ensinar o bebê quem é o rei de toda honra e glória, que devemos render graças a Jesus, pois ele nos
salvou!
VERSICULO

“O Senhor dos exércitos, Jesus é o rei da glória”. Salmos 24:10
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA

1. Faça o jumentinho com garrafa pet, de EVA ou com meia.
2. Cabo de vassoura para o cavalinho ou canudos feitos com jornal.
Igreja Apostólica Renascer em Cristo

1

Portas Apostólicas

Maio de 2018

3. Forme um corredor com as crianças para contar a história

DESENVOLVENDO A HISTÓRIA
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Olá galerinha, vocês estão bem? Ah...espero que sim, porque eu estou muito feliz, sabem porque
estou tão feliz? Pois vou lhes contar o porque...
Porque hoje vamos aprender mais sobre Jesus!
Quero que vocês fechem os olhinhos agora e imaginem Jesus passando no meio de um montão de
gente, em cima de um cavalo bem lindo e toda essa gente olhando para esse lindo cavalo, que
maravilhoso, conseguiu imaginar? Talvez alguns de vocês não conseguiram! Abram os olhinhos
porque agora vou lhes contar como foi que Jesus passou em meio aquele montão de gente!
Prestem bem atenção e de olhinhos bem abertos! Vamos lá?
Vocês sabiam que Jesus tinha ajudadores? Pois é, sim esses ajudadores eram chamados
discípulos de Jesus Cristo, imaginem vocês que Jesus lá, no monte da Oliveiras, Ele enviou dois
desses ajudadores para buscar em uma aldeia ou vila, uma jumenta que estava presa e um
jumentinho que estava ali com ela, vocês sabem o que é uma jumenta? É uma espécie de um
cavalinho beeeem simples e que é forte, ele aguenta carregar bastante peso, sabiam? Pois Jesus
era muito inteligente, assim como vocês! Ele sabia que se ele estivesse passando em um lindo
cavalo bem grandão as pessoas não iam saber quem Ele era, elas iriam olhar só para o lindo
cavalo, assim não iria acontecer o que já foi profetizado ou dito na palavra de Deus. Então Jesus
muito sábio pediu que trouxessem a Ele o jumentinho para que ele pudesse montar e entrar em
uma cidade chamada Jerusalém...Imaginem vocês que Jesus tinha razão como sempre, todo
aquele montão de gente percebeu que Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém...sim!
ninguém olhou para o cavalinho pequenininho chamado jumentinho mas rapidinho todos olharam
para Jesus e logo começaram a se sentir tão felizes com a entrada de Jesus na cidade e
começaram a preparar todo o caminho cobrindo o chão com suas capas que ficam em cima de
suas roupas e folhas verdes de árvores bem lindas chamadas de ramos...Uau, olha como Jesus
estava maravilhoso! Tinha muita gente na frente e atrás de Jesus e gritavam muito alto e forte, bem
assim: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas! sabem o que quer dizer isso? Quer dizer
BENDITO O QUE VEM EM NOME DO SENHOR o nosso Deus! Aleluuuia...
Acontecendo tudo isso aquele montão de gente olhava um para o outro e se perguntavam, quem é
Esse? Quem será Esse homem?...uau todos queriam saber quem era Ele!!! Vocês sabem me dizer
quem é este homem que todos perguntavam? Vamos dizer todos juntos quem é Ele? ELE É O REI
DA GLÓRIAAAA...aleluia!!!! E a multidão, aquele montão de gente então ficou sabendo...Ele é
Jesus da cidade de Nazaré da Galiléia...

Atividade:
Decore junto com os bebes uma folha, que simbolizará as folhas de palmeira utilizada para a
passagem de Jesus em Jerusalém.
- Desenhar o molde na folha sulfite para colorir/desenhar e ou enfeitar
- Palito de picolé
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Vamos brincar com os cavalinhos, se for possível fazer um para cada bebe será ótimo, se
não, deixe –os brincarem dividindo o cavalinho
LEMBRANCINHA

Coroa feita de E.V.A.

Divirta-se e Boa aula!

Professor Veja orientações na aula de domingo para o Esquenta Marcha!
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