AULA 3 – Eu vi a verdade
Estamos em dezembro, mês do 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.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
O natal está chegando, época de confraternização, de aproximarmos dos distantes, celebrarmos o
nascimento de JESUS CRISTO.
É certo que todos os dias temos provas da existência de DEUS, através da luz do sol, das estrelas da noite,
das flores do jardim e de tudo que surge da natureza. Mas o natal é uma comemoração especial e vamos
celebrar
a
vida,
pois
Jesus
é
a
verdade.

LEIA E MEDITE:
Lucas 2:1-7
OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender que Jesus é o verdadeiro significado do Natal, Ele veio para nos salvar!
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
● Para esta aula sugerimos ou a mesma da aula passada.

MINISTRANDO:
Olá, galerinha mais linda!!
Hoje vou contar para vocês sobre um bebê muito especial, esse bebê nasceu para nos salvar! Ele nasceu
em uma noite estrelada igual a essa aqui (do cenário) nessa noite linda, nasceu JESUS!.
Maria a mãe de Jesus já estava com ele na barriga quando ficou sabendo que tinham que viajar para a
cidade de Belém, porque José o marido dela, tinha que se apresentar e colocar o nome dele em uma lista
que pediram.
Quando eles chegaram a Belém, não acharam nenhum lugar para ficar, descansar e dormir, estavam todos
cheios, mas e agora? Jesus já estava quase nascendo! Maria precisava descansar para Jesus nascer!
Arrumaram um lugarzinho perto dos animais (igual este do cenário) assim que estava tudo pronto, foi ali,
na casinha onde os animais dormiam que o menino Jesus nasceu. Nasceu o Salvador do mundo! Ele veio
como um presente, um presente direto de Deus, e todo natal devemos lembrar que Jesus é o nosso
melhor presente de natal!.
ORAÇÃO:
Deus, muito obrigada pelo seu grande amor por nós, e por nos dar Jesus como presente, acreditamos que
Jesus veio para nos salvar de todo o mal, amém!
VERSÍCULO:
Lucas 2:7 E ela deu a Luz ao seu primeiro filho, enfaixou-o e o colocou numa manjedoura (Adaptado )
ATIVIDADE
● Vamos reproduzir a história do nascimento de Jesus:

●
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.

Sugestão 3: Todas as atividades sugeridas podem ser usadas como lembrancinha.

LEMBRANCINHA:
Todas as atividades sugeridas podem ser usadas como lembrancinha. Ou

Boa aula! ☺

