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AULA 01
JESUS UNGIDO EM BETÂNIA
INTRODUÇÃO
Nessa campanha falaremos com os babys sobre Viagens com Jesus e a viagem desta aula será
em Betânia, Marta, Maria e Lázaro, grandes amigos de Jesus.
Aperte os cintos e vamos embarcar nesta viagem
PARA VOCÊ PROFESSOR (A)
Agora em Julho entraremos no mês de férias, na verdade algumas crianças já estão de férias. E
férias nos lembra viagem. Marcos e Mateus relatam que em Betânia, uma mulher carregando um
vaso de alabastro cheio de bálsamo derramou sobre a cabeça de Jesus. Em João, ele conta com
mais detalhes, informando que a mulher que eles citam era Maria, irmã de Marta e Lázaro, que a
mesma derramou o bálsamo sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Muitas se
revoltaram, acreditando que ela poderia ter vendido e dado aos pobres, pois este perfume
precioso que ela derramou era caríssimo, equivalente a mais de 300 denários (moeda romana
feita de prata, que equivalia a 1 dia de trabalho de um lavrador), ou seja, ela entregou aquilo que
custava quase 1 ano de trabalho. Mas Jesus para acabar com a religiosidade, disse que ela fez
isto, pois Ele ainda estava lá, ela estava ofertando seu melhor presente.

BASE BIBLÍCA
João 12:1-8/ Marcos 14:3-9/ Mateus 26:6-13
OBJETIVO
Levar a criança a descobrir que o melhor presente que podem dar a Jesus é seu melhor
presente, seu coração.

VERSICULO
“... Ela fez para mim uma coisa muito boa.” Mateus 26:10.
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA
Férias!!!!
Vamos viajar?!! Viajar pela bilblia com as historias de Jesus.
1. Faça um trenzinho, ou micro-onibus, ou use sua criatividade para fazer algum meio de
transporte para embarcar com a turminha pela biblia.
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2. Faça uma caixa no formato de biblia e vá tirando imagens e objetos de dentro no decorrer
da viagem.

3. Leve imagens e perfumes.

4. Se preferir usar o avião como meio de transporte entregue o passaporte.

CONTANDO A HISTÓRIA
Hoje vamos embarcar numa viagem muito legal, vamos para Betânia (anexo). Vocês já viajaram
para algum lugar bem legal? Pegue o seu passaporte (anexo) e se acomode.
Chegamos ao nosso destino, e vou contar uma história que aconteceu aqui.
Uma mulher chamada Maria ofereceu a Jesus o que tinha de melhor, ela derramou sobre os pés
dele um perfume precioso e muito caro, pois ela sabia que Ele merecia muito mais. Algumas
pessoas a criticaram, pois diziam que ela poderia ter vendido e ajudado aos pobres, mas ela
sempre ajudava. Pegue um óleo da unção e borrife nos pés das crianças. Ensine as crianças que
devemos entregar o nosso melhor a Deus.
ATIVIDADE COLETIVA
1. Deixe-os brincarem dentro das caixas.
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2. Faça um jogo da memória e os ajude a encontrar. Ex. Coloque imagem de um perfume e
quando o bebê pegar diga: o perfume que foi colocado nos pés de Jesus.
Coloque imagens de bíblia; e diga essa viagem de Jesus está escrita aqui. Imagens de presente
– Jesus é o maior presente.....

LEMBRANCINHA
Um óleo da unção ou uma sacolinha como se fosse uma malinha e passaporte.

