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

AULA 1- EU VI UMA ESTRELA
Chegou Dezembro e com ele o NATAL! Queremos levar as crianças encontrarem a verdade do Natal neste
tempo tão confuso e tão cheios de ideias erradas sobre tudo e lógico sobre o Natal; tão sedutor que as
crianças pensam só nos presentes, nos tablets e celulares.
Com esta Campanha vamos mostrar a verdade na Palavra. As crianças desta geração não conhecem a
Bíblia; desconhecem os detalhes tão preciosos do nascimento de Jesus. Mas estamos falando das crianças
das quais somos formadores, e esta campanha vai dá-las convicções e marcas permanentes e mais do que
isto, elas serão referenciais da verdade!
Como diz o louvor: “... neste mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz...”
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Como formadores, precisamos nós, conhecermos a história do Natal. Precisamos buscar o conhecimento.
Já podemos ver nascimento de Jesus Cristo no Livro de Gênesis 3:15 "Porei inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar". Depois
encontramos a profecia em Isaías 9:6: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está
sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe
da Paz;"
No dia do nascimento de Jesus, aparece um sinal no céu; uma estrela. E esta estrela foi vista no oriente, na
Babilônia por homens sábios, astrólogos, chamados de magos, ou reis, que sabiam que se tratava de um
evento muito importante.
"O termo magos é empregado por Heródoto para designar uma tribo de medos que ocupava função
sacerdotal no Império Persa. Em outros escritores clássicos aparece como sinônimo de sacerdote. Eles
eram religiosos não Judeus"
Biblia Apostolica pag. 1147
Estudos mostram que ainda havia muitos judeus na Babilônia e então esses sábios tiveram acesso às
escrituras, aos rolos que profetizavam o nascimento de um rei. Começa, então uma busca para encontrar o
rei nascido, O rei dos Judeus, para lhe entregar presentes e adorá-lo! Com nossas aulas, vamos também
levar as nossas crianças a encontrar o Rei Jesus.
Vamos lá embarcar em mais uma aventura fantástica?
Que o Senhor possa incendiar o seu coração como se você estivesse presente no dia do nascimento de
Jesus, que a sua alegria possa contagiar a cada criança ministrada por você, que sua vida possa ser
instrumento de alegria para o futuro de uma nação!
LEIA E MEDITE:
Mateus 2:1 e 2, Rodapé da bíblia apostólica pagina 1147, estudo bíblia apostólica 1148 e 1149
OBJETIVOS:
Transportar à criança a sensação de alegria do dia do nascimento de Jesus.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
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Vamos viajar como exploradores a procura de 3 reis magos pois precisamos achar o lugar do nascimento
do Rei dos Reis, para isso vamos usar:
Um avião e óculos de piloto.

Também vamos precisar de uma estrela para nos guiar, o nosso céu tem que estar bem estrelado e uma
estrela maior no centro que vai ser a nossa guia. Faça um painel conforme a sugestão.

Vamos precisar de um exército, pode ser uma caixa de papelão encapada cheia de ursos de pelúcia, e de 3
reis, e 3 caixinhas para representar os presentes coloque dentro das caixas coisas que as crianças gostam
muito de comer ou que chame a atenção dela.
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MINISTRANDO:
Olá amiguinhos hoje nós vamos embarcar em uma aventura de explorador por isso coloque seus óculos de
aviador e embarque comigo nessa viagem, estamos sobrevoando terras estrangeiras e vamos procurar 3
reis magos, eles vão nos ajudar a encontrar o rei dos reis, olha ali acabei de avistar os magos, vamos
desembarcar e falar com eles.
Olá nós viemos de muito longe para conhecer aquele que chamam e rei dos reis, vocês podem nos ajudar?
Podemos sim o Senhor vai nos dar um sinal, olhem o sinal já está no céu, é aquela estrela que brilha muito
mais que as outras, ela vai nos guiar até o Rei dos reis, mais primeiro nós temos que buscar as nossas
ofertas ao rei dos reis, vocês podem nos ajudar?
ORAÇÃO:
Papai do céu, muito obrigado por me ajudar em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém!
VERSÍCULO:
Mateus 2:2 ... Porque vimos Sua Estrela, e viemos adorá-lo.
ATIVIDADE
Faça um circuito de brincadeiras com obstáculos, e esconda os presentes, ao final do percurso as crianças
encontram os presentes e podem seguir o caminho para chegada até o rei dos reis, use a caixa com os
soldados do rei para impedir a passagem no meio dos obstáculos.
Nossa vamos ter que ultrapassar todos esses obstáculos para conseguir pegar as ofertas, então vamos lá
cumprir com a nossa missão.
Agora que já conquistamos as ofertas vamos agradecer a Deus pela força que ele nos deu para conseguir
chegar até aqui.
Vamos guardar essas caixinhas para a próxima aula, para continuar nossa aventura. (deixe que as crianças degustem as
delicias que você preparou dentro das caixinhas.

LEMBRANCINHA:
Pulseira de Neon ou óculos de estrela.

Boa aula !

