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Aula 3: EU VI A VERDADE 

 

Nesta aula, vamos falar sobre o nascimento de Jesus, vamos mencionar os detalhes deste momento que 
transformou a história do mundo todo. 
O nascimento de Jesus marcou a história e depois disso a linha do tempo foi dividida em antes e depois de 
Cristo. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Embora parecesse o contrário, o decreto de César sobre o recensear, na verdade era providência de Deus 
para que se cumprisse a profecia sobre o local de nascimento de Jesus, conforme Miquéias 5:2. 
O profeta fala que de Belém sairia àquele que reinaria sobre Israel, conectando o Messias a linhagem de 
Davi que também era de Belém. 
Israel esperava por um libertador humano, mas diferente disso Jesus representava uma liderança muito 
mais forte, uma liderança espiritual.  
 

LEIA E MEDITE: 

 

Lucas 2:1-7 e Mateus 1:18-23 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender a verdade da história do Nascimento de Jesus. 

 Levar a criança a conhecer detalhes sobre o nascimento de Cristo 

 Reforçar o conceito e levá-la a compreender o significado da palavra NATAL = lugar de nascimento; 
dia do nascimento de alguém. 

 Ensiná-los que o nascimento de Jesus representa o amor de Deus por cada um de nós. 

 Levar a criança a compreender que nascimento sempre é um motivo de alegria e de festa, mas no 
caso do natal, mais importante que todos os preparativos para este grande dia é saber que Jesus é 
o principal personagem desta história. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  

Bom..., sabemos que as crianças estão ansiosas pelo Natal. Basta questioná-las. Cada uma terá uma coisa 
para contar. E devemos fazer isto mesmo, para saber qual a verdade e expectativa está dentro dela para 
este mês e para este Natal. Não há mal nenhum em querer presentes e festejar. Nós também fazemos isto, 
não é mesmo?  
Já ensinamos a elas que natal significa nascimento de alguém, certo? Neste caso o nascimento de Jesus. 
Sendo assim, porque ao falar sobre natal, o papai Noel é a primeira figura que vem à mente das crianças? 
As crianças ficam ansiosas, pelos presentes que elas acreditam que serão trazidos pelo papai Noel.  
Existe uma forte colaboração da mídia e da internet para que isso aconteça, basta observar os comerciais e 
programas especiais de final de ano para vermos o tal velhinho sempre sendo mencionado. 
Assim o verdadeiro sentido e a verdade da história do natal, vai se perdendo ano após ano.  
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Hoje o nosso personagem vai levar a questão da figura do papai Noel. 

  Com criatividade confeccione o cenário do nascimento de Cristo, com José, Maria, Jesus e os 
animais no estábulo. (Segue abaixou algumas imagens para vocês se inspirarem) 
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 A medida que for avançando a história através do dialogo com o personagem Ted, vocês vão 

montando o cenário. 
 Som de bebê chorando. https://www.youtube.com/watch?v=QO5lxbZgbyM  

 

MINISTRANDO: 

 
Olá Turminha! Como vocês estão? 
-Olá Ted, vejo que você e toda turminha aqui do Kids estão muito empenhados em conhecer a história do 
natal, você não faltou nenhum domingo.  
TED: É verdade! Cada domingo tem sido uma aventura, parece até que estamos entrando num túnel do 
tempo e descobrindo tudo que aconteceu. Já aprendemos tantas coisas. E eu estou ensinando tudinho 
para o pessoal lá em casa. Mas na segunda feira quando cheguei à escola, fui contar para os meus amigos o 
que aprendi aqui sobre o natal, mas meus amigos disseram que no natal o papai Noel vai chegar e vai 
trazer os presentes. Professora, o papai Noel também levou presente para Jesus? 
Ah!!!! Já sei, ele também é um tipo de mensageiro, ou melhor, um entregador de presentes. 
PROFESSOR(A): Calma Ted! Muita calma. Vamos entender isso direito 
Vocês se lembram que domingo passado nós aprendemos que Maria e José, precisaram fazer uma longa 
viagem até a cidade onde tinham nascido certo? Esta cidade se chamava Belém, e ao chegarem lá, a cidade 
estava muito cheia, cheia mesmo. Não havia nenhum lugar onde José e Maria pudessem ficar, e para 
ajudar o grande momento havia chegado, Jesus já estava para nascer.E quando um bebezinho vai nascer, 
não tem como esperar. 
TED: Sim professora! Eu me lembro disso, fiquei ansioso para saber o que aconteceu. 
PROFESSOR(A):Como eu falei para vocês, bebezinhos não esperam para nascer. José procurou, procurou e 
o único lugar que ofereceram para eles foi o estábulo! José teve que aceitar não tinha opção. Era a hora do 
bebê nascer.Então como não havia um lugar para acomodar Maria, Maria se acomodou e... (coloque o som 
do choro)  Jesus nasceu!!! Dentro de um estábulo. 
Maria não via a hora de ver o rostinho do seu bebê. Ela se lembrava todos os dias do que o anjo tinha 
falado para ela. E agora ela estava vendo Jesus o Salvador! 
E José pensava assim eu acho, “Eu vi a verdade, Eu estou vendo Jesus, o Salvador! 
TED: Hum... Estábulo era o nome do Hospital para onde levaram Maria? 
PROFESSOR(A): Não, não! Estábulo é o lugar onde ficam os animais, como cavalos, vacas, ovelhas... 
Assim que Jesus nasceu, ele foi enrolado em panos e foi colocado numa manjedoura. A manjedoura era o 
lugar onde se colocava a comida dos animais, digamos que era o “pratinho” deles. 
TED: Poxa Professora! Estava aqui pensando... Quer dizer então que Jesus não teve nem um enxovalzinho, 
com aquelas roupinhas de bebê e toalhinhas bordadas? Nem um quarto lindo e decorado? 
PROFESSORA:  Jesus nasceu sem roupinha chique, lençóis bordados, nada disso Ted.  
Era o que tinha naquele dia! Deus quis que fosse assim e que a grandeza do nascimento de Jesus 
acontecesse assim, de uma maneira bem simples, sem riqueza. Mas isso não tirou de todos a alegria 
daquele grande dia, pois Jesus era a salvação e amor de Deus por nós. 

https://www.youtube.com/watch?v=QO5lxbZgbyM
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O papai Noel não faz parte desta história. As crianças, muitas vezes pensam que o papai Noel é que traz os 
presentes chiques e caros, os brinquedos e as roupas novas. Mas o que comemoramos no natal? 
TED:  É o nascimento de Jesus né professora? 
PROFESSOR (A): Sim, é isso mesmo! E nunca podemos nos esquecer disso. Jesus é o motivo pelo qual 
comemoramos o Natal e não podemos deixar nada tirar seu lugar. O nascimento de Jesus a aconteceu de 
uma forma simples, num lugar que ninguém esperava, e aprendemos algo muito importante com isso.  
TED: O que professora?! 
PROFESSOR (A) Que a alegria verdadeira está nas coisas simples. O nascimento de Jesus não precisou ser 
num lugar lindo e ele não precisou de enxoval com bordados, mas o seu nascimento iluminou a Terra e o 
Céu e essa alegria nos contagia até hoje. 
E hoje podemos ver Jesus! Não nas figuras, nem na televisão, mas podemos sentir Jesus porque ele está 
aqui no nosso coração. JESUS É A VERDADE.  
TED: Quem diria? Percebi que quando o natal vai chegando sempre ficamos alegres, mas as vezes essa 
alegria era pelos motivos errados. Agora eu entendo... Temos mesmo que comemorar, e temos mesmo 
motivo para ficarmos alegres, Jesus é um grande milagre. 
PROFESSOR (A): Sim Ted! Jesus é um grande milagre, ele é a promessa que Deus fez ao seu povo, por isso 
vamos nos alegrar. 
TED: Mas isso é uma coisa que todo mundo precisava saber! Naquele tempo não tinha, facebook e nem 
whats app, como todos saberiam que aquilo que Deus prometeu já tinha acontecido? 
PROFESSOR (A): Éh! Naquele tempo não tinha nada destas coisas, mas Deus tinha uma maneira bem 
melhor para dar as notícias. 
TED: Claro!!!! Como eu pude me esquecer? Deus enviava seus anjos como mensageiros. 
E como foi isso professora? Eles foram de porta em porta? Marcaram uma reunião? 
PROFESSOR(A):  Isso vocês vão descobrir na nossa próxima aula. 
Agora que Jesus já encontrou seu coração, pra nascer e morar, você nunca pode esquecer quem Ele é, e o 
que seu nascimento representa. Precisamos agradecer a Deus por essa promessa linda que se cumpriu nas 
nossas vidas. 
Vamos orar agora? 
 

ORAÇÃO: 

 

Querido Deus, muito obrigado por tudo que temos aprendido. Obrigado, por ter nos enviado Jesus, para 
nos salvar. Nunca mais vamos nos esquecer e nem colocar nada no lugar de Jesus, pois ele é o motivo da 
nossa alegria. Declaramos que este natal será o melhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém! 
 

VERSÍCULO: 

 

Lucas 2:7 E ela deu a Luz ao seu primeiro filho, enfaixou-o e o colocou numa manjedoura (Adaptado para 
Kids) 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1. Qual era o nome da cidade onde nasceu Jesus? 

2. Onde colocaram Jesus quando ele nasceu? 

3. O que a figura do papai Noel representa? 

4. Por que comemoramos o natal? 
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

O que temos para entregar hoje ao Senhor? Sabemos que a nossa oferta agrada a Deus, ele mesmo 
demonstrou o seu amor por nós enviando Jesus como uma oferta pelas nossas vidas. Muitas vezes nos 
preocupamos em ter o melhor, o mais bonito, o maior, o mais caro. 
 E assim também tratamos nossas ofertas. Deus não espera de nós a maior oferta e sim a mais verdadeira, 
aquela que é entregue com amor. Jesus nasceu no lugar mais simples, mas representava o maior amor do 
mundo. 
Sua oferta seja ela pequena ou grande representa seu amor a Deus, então vamos entregar com alegria. 
 

ATIVIDADE  

 

Sugestão 1: Leve as partes do cenário (bebê, estrelas, animais) já recortados para que eles apenas montem 
o cenário com palitos de sorvete. 
 

  
 

 
Sugestão 2: Leve a estrela recortada e materiais para que eles possam desenhar Jesus e confeccionar a 
manjedoura. 
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Sugestão 3: Todas as atividades sugeridas podem ser usadas como lembrancinha. 
 

 
 
LEMBRANCINHA 

 

Todas as atividades sugeridas podem ser usadas como lembrancinha. Ou 
 

    
Boa aula! 
 
 
 
 
 
 
 
 


