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                                                                                                       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 
DEZEMBRO DE 2017 

 
 

CAMPANHA DE NATAL 
 

A GENEALOGIA DE JESUS 
 

AULA 02 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
Nesta segunda aula vamos falar sobre o aparecimento do Anjo ao Pai de Jesus, vamos explicar 
que Jesus assim como eles também tinha uma mamãe e um papai. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 

Nós estamos muito perto do final do ano, achando que o que eu tinha para resolver eu já resolvi o 
que deu eu já fiz e agora vamos esperar a chegada do próximo ano e vemos ver o que dá fazer. 
José estava há beira de uma crise, a ponto de interferir no plano de Deus para a humanidade, e 
por isso foi necessário à interferência através de um anjo para lhe mostrar que aquilo que ele 
enxergava com os olhos da carne não devia desespera-lo e sim alegra-lo porque o que estava 
acontecendo fazia parte do plano de Deus. 
Deus está no controle de todas as coisas ele sabe o que você passou ou está passando a 
promessa de Deus vai se cumprir na sua vida mesmo que pareça impossível aos olhos humanos, 
mesmo que você pense o ano acabou não tem mais solução, o Senhor tem o domínio de todas as 
coisas, para se cumprir uma promessa de Deus os céus e a terra  se movem, anjos aparecem e 
tudo se cumpri, do jeito que o Senhor planejou e não do nosso jeito. 
Se dedique no seu chamado e entregue o melhor para o Senhor, porque o que ele tem preparado 
para mim e para você, nem ouvidos ouviram nem olhos viram e nem subiu ao coração do homem. 
 
 

 BASE BIBLICA 
 

  Mateus 1:18 ao 25 

 
 OBJETIVO 
 
Ensinar o bebê que Jesus era um ser humano como eles, que tinha um papai e uma mamãe. 
 
VERSICULO 
 
Em sonho, um anjo do Senhor apareceu a José. Mateus 1.20 (adaptado) 
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 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Vamos montar um quarto como cenário, não precisa ser nada muito difícil, você pode levar um 
edredom e um travesseiro e se vestir de José, fica a vontade para utilizar os matériais que você 
preferir. 
 

 
Para representar o anjo você vai precisar de um fantoche você pode confeccionar do jeito que você 
preferir. 
 

 
 
Para colocar na nossa árvore, vamos confeccionar a bolinha com a foto de um papai para 
representar José, como já fizemos na aula passada 
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE  
 
Oi gente olha só o que eu trouxe, hoje eu vou ser o José, e eu estou com tanto soninho zzzzzz 
 
José  
 
Eu acho que vou dormir (deixe montado o cenário e deite com a cabeça no travesseiro, e já deixe 
preparado o fantoche de anjinho debaixo do travesseiro) 
Nossa é um anjo (faça uma voz diferente para falar com o personagem do anjo) 
 
Anjo 
 
Oi José não tenha medo de se casar com Maria porque você vai ser o papai de Jesus. 
 
José  
 
Nossa que soninho gostoso, eu acho que estava sonhando, gente eu estava sonhando? 
Eu acho que um anjo falou comigo, vocês também viram? 
Eu vou ser o papai de Jesus huuuuuuu!!!!! 
 
Atividade 
 
Nossa gente José é o papai de Jesus. 
Eu trouxe hoje nossa a árvore que começamos a enfeitar na aula passada, quem pode me ajudar a 
colocar o papai de Jesus na nossa árvore? 
 
Deixem de reserva alguns enfeites além da bolinha com a foto do papai de Jesus para que eles 
possam colar descolar do velcro. 
 
 LEMBRANCINHA 
  
Você vai precisar de uma sacolinha. Dentro você vai colocar algo diferente, um danone e biscoito 
de arroz embalado em um saquinho transparente. 
Você também vai precisar de Eva colorido para confeccionar o anjinho.  
E cola quente ou cola para Eva 
 

             
 


