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Aula 4: EU VI UM CORAL NO CÉU 

 

Agora o natal já está muito perto e vamos falar com as crianças sobre a Gratidão, esse é o sentimento que 
deve invadir o coração delas. Ao lermos Lucas 2: 8-20 vemos a alegria e gratidão no qual os pastores foram 
envolvidos, pois a salvação anunciada havia chegado e suas bocas se encheram de louvor. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

O natal é uma grande oportunidade para o evangelismo, Jesus veio para todos e principalmente para 
aqueles que a própria sociedade rejeitava. Um exemplo disso é a aparição dos anjos para os pastores que 
estavam na região onde Jesus nasceu. 
Pastores não costumavam cumprir as tradições judaicas e por este motivo não eram bem vistos pela 
sociedade, no entanto eles foram os primeiros a receber a notícia do acontecimento mais extraordinário 
de todos os tempos, isso é o sinal da graça e do amor de Deus com aqueles mais simples. Assim também 
foi durante todo ministério de Jesus. 
 

LEIA E MEDITE: 

 

Lucas 2:8-20  
 

OBJETIVOS: 

 

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

 Levar a criança a ter um sentimento de gratidão; 

 Ensina-las que Jesus representa a nossa salvação; 

 Levar a criança a entender que esta salvação é para todos e devemos levar esta verdade para todas 
as pessoas. 

 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  

Agora faltam apenas dois dias para o natal é claro que a expectativa pelos presentes ainda existe entre as 
crianças. Algumas vezes elas acabam se frustrando, pois nem sempre o presente é o esperado, por isso 
vamos falar sobre a gratidão, pois o maior presente já recebemos, é o amor e a salvação através de Cristo. 
Vamos reforçar a simplicidade na qual as coisas aconteceram, que a nossa alegria não vem de presentes 
caros. 
Em outras situações elas usam o que ganharam para provocar um sentimento de inveja em alguns colegas. 
Através do exemplo dos anjos aparecendo para os pastores vamos ensiná-las que essa atitude não é o que 
Deus nos ensinou, e oque elas devem fazer é falar para todos sobre o nascimento de Jesus e que o seu 
amor e salvação é para todos. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Hoje o dialogo entre a professora e o personagem Ted será mais curto, pois vamos encerrar esta 
aula um teatrinho. 

 Prepare o cenário, as pessoas envolvidas e vamos comemorar essa data tão especial. 
 



 

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

 

 
 

 
 
 

MINISTRANDO: 

 

Olá Crianças! Que alegria, o natal já está muito pertinho. 
 
TED: Professora, professora, professora... Conta logo, pelo amor de Deus! Meu coração já está explodindo 
de tanta curiosidade, eu já não consigo mais esperar. (Ted ofegante) 
PROFESSOR (A): Nossa Ted! Que desespero (risos) o que você está tão ansioso para saber? 
TED: Ai professora! Quero saber o que mais aconteceu depois que Jesus nasceu lá no meio dos animais, Os 
anjos apareceram? Eles levaram Jesus voando para algum lugar? 
PROFESSOR (A): Ah Sim! Vamos continuar então. 
Bom... Jesus já tinha nascido e  Maria estava muito feliz com seu bebezinho e José muito aliviado, pois tudo 
deu certo. 
Ali perto tinham alguns pastores. 
TED: Ah Tá! Pastores. Eles estavam fazendo culto? Ou evangelizando?  
PROFESSOR (A): Nada disso! Esses pastores não eram como os daqui da igreja. Eles eram pastores de 
ovelhas, aqueles que cuidam das ovelhas. 
TED: Igual Davi antes de ser Rei? 
PROFESSOR (A): Exatamente!! 
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Os pastores estavam lá cuidando das suas ovelhas, quando de repente apareceu um lindo anjo. Primeiro os 
pastores ficaram com medo, afinal eles nunca tinham visto um anjo. Eles ficaram pensando que se um anjo 
estava ali, algo muito sério estava acontecendo, e tiveram medo que fosse algo ruim. 
TED: Nossa se me aparecesse um anjo assim de repente, do nada acho que eu também teria medo. Um 
pouquinho pelo menos (risos). 
PROFESSOR (A): Mas o anjo falou para eles ficarem calmos, porque tinham uma ótima notícia para contar. 
O anjo contou para os pastores que havia nascido o bebê, que seria um salvador. Contou que ele estava ali 
bem pertinho e eles podiam visita-lo. O coração dos pastores encheu de alegria, eles nem podiam acreditar 
que foram os primeiros, a saber, eles também estavam muito felizes e fizeram um lindo coral no céu. Em 
clima de festa os anjos cantavam no céu. 
TED: Eu bem que gostaria de estar lá! Deve ter sido muito legal. Imagina só o céu cheio de anjos cantando, 
deve ser sido show de bola. 
PROFESSOR (A): E foi mesmo Ted! Os pastores também não perderam tempo, foram rapidinho procurar 
Jesus. Quando eles encontram, viram Jesus ali, lindinho deitado na manjedoura.  
Os pastores eram pessoas muito simples, não tinham riquezas e muitas pessoas não davam nem bola para 
eles. Mas naquele dia, eles se sentiram as pessoas mais importantes do mundo, foram os primeiros, a 
saber, do nascimento de Jesus e puderam ver ele de pertinho. Vocês se lembram de que eu falei na outra 
aula que o amor e a salvação de Deus é para todos? 
TED: É muito chato quando as pessoas não dão bola pra gente! Uma vez meus colegas ganharam bicicletas 
novas no natal e só por que eu não tinha bicicleta, eles não queriam brincar comigo. Eu fiquei com muita 
raiva! Queria muito uma bicicleta melhor que a deles. 
PROFESSOR (A): Esse tipo de coisa não é legal! Precisamos sempre ter nosso coração alegre por aquilo que 
temos. Por isso é importante conhecermos a verdade, agora todos vocês já sabem que o natal não tem 
haver com roupas novas, ou brinquedos caros. O natal tem haver com o amor de Deus por cada um de nós, 
é um momento para comemorar junto com a nossa família e amigos, pois o nosso grande presente é o 
nascimento de Jesus. 
TED: Preciso contar isso para minha irmã. Ela está sempre reclamando que não tem roupas novas! 
PROFESSOR (A): Você e todas as crianças precisam contar isso para todas as pessoas Ted! 
Os pastores que visitaram Jesus, depois que saíram de lá contaram para todos o que viram e isso trouxe 
muita alegria e esperança para as pessoas. Assim nós faremos também, vamos contar a verdade para todas 
as pessoas. 
 
 

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: 

 

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se 
chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 
Isaías 9:6 

 
 

 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/9/6+
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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 

 

Momento de comunhão prepare uma linda ceia de natal!  
Decore as salas e boa comemoração. 
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LEMBRANCINHA 

 

Deve ser bem especial, segue sugestão. Dentro você pode colocar um livrinho sobre o nascimento de 
Jesus. 
 

  
 
 
 
 
Feliz Natal ! 


