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INTRODUÇÃO 
 

DEZEMBRO – O MELHOR FINAL DE ANO DAS NOSSAS VIDAS! 

  Que amor é esse? 
João 15:13 

Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 

É deste amor que vamos falar e ministrar nossas crianças, aliás o único amor. O nascimento de 

Jesus é resultado do amor Tão grande de Deus! Comemoramos o Natal por causa deste Tão 

grande amor de Deus! Encerramos um ciclo, 2019, pelo Tão grande amor de Deus. 

Nossas crianças saberão a razão de ter Natal e entenderão que se não fosse esse amor não 

teríamos nada! Porque Natal representa AMOR DE DEUS para a humanidade. Porque Natal 

representa o AMOR DE DEUS na vida de cada criança. Porque Natal significa entrega e doação. 

“...de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. ” 

E o mês de dezembro não se limita ao Natal e presentes, mas representa também o final de um 

ciclo para o novo de Deus! 

Nossas aulas terão o Nascimento de Jesus como centro. Então vamos iniciar pelo nascimento de 

Jesus. Porque assim é que é. Antes de Cristo e depois de Cristo. Isto é história! O nascimento que 

mudou a história e transformou calendários! 

 

 Ministraremos as crianças, nesses cinco domingos e seremos todos marcados pela verdade do 

Amor de Deus! 
 

 

Nossas aulas: 

 

 Equipe Pedagógica. 

Ótimas aulas !! 

Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 

Dia 01 Por amor, Deus deu seu único filho    O nascimento de Jesus foi assim: 
 
Mateus 1:18-25 

 

Dia 08 Onde tudo começou? Lá no Éden era assim 
     Gênesis 3 
 

Dia 15 Pessoas especiais Maria e José 
Lucas 1:26-37 
 

Dia 22 Dia especial Chegou o tempo do bebê nascer  
Lucas 2:1-6 

 

Dia 29 Novo tempo especial Tempo para tudo 
Eclesiastes 3:1-8 

 

https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.13.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.13.ARA
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Aula 1–Por amor, Deus deu seu único filho 

 O Nascimento de Jesus foi assim 

 

Vamos narrar exatamente como está na Bíblia, o dia que Jesus nasceu! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Será que não é melhor começar lá da profecia de Isaías? 

Começamos já indo direto ao ponto, porque neste mês as crianças estão norteadas das muitas 

festividades e decoração e ansiosas por presentes, etc., e a história mesmo do Natal, poucas 

sabem, ou poucas se lembram. 

O Evangelho de Mateus diz “foi assim”: (dois pontos) e vai direto, por que?  

Vamos lembrar que Mateus escreveu para os judeus e apresenta Jesus Cristo como REI, como 

uma continuação do Antigo testamento (...)  

Mateus anuncia que Deus não esqueceu da sua maior promessa: O rei e reino de Deus 

chegaram (...) 

Jesus Cristo é o Messias, o rei e Príncipe da Paz... (leia na íntegra a página 1145 da Bíblia 

Apostólica) 

Nossas crianças precisam ser marcadas com a verdade do Natal que significa nascimento. Um 

nascimento especial, um nascimento ímpar; o nascimento do REI JESUS. 

Isto não tem nada haver se Jesus nasceu em 25 de dezembro ou não.  

Importa que foi assim “dois pontos: ” 

Importa que Ele nasceu e vamos comemorar. 

 

Vamos lá? 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Mateus 1: 18-25 e João 3 

 

OBJETIVOS: 

1. Levar a criança a: saber o que significa a palavra Natal. Vamos ver lá no dicionário? 

Natal: adjetivo de dois gêneros 

Relativo a nascimento; natalício, onde ocorreu o nascimento (de alguém ou de algo); 

natalício. "terra n." 

Substantivo masculino 

Dia do nascimento; natalício. 

2. Que a verdade do nascimento de Jesus é esta que está na Bíblia. 

3. Louvar e agradecer a Deus por sua entrega; sua oferta; seu único filho. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Pensa numa criança diante de tanto brilho, decoração com árvores piscando, estrelas bolas 

coloridas e presentes e papai Noel.... Pensa em você na sua infância como foi nessa época de 

Natal; ou talvez você não teve esta oportunidade e hoje isto não faz tanta importância... 

Só que nós ministraremos crianças que estão com todo acesso à mídia e o foco e alvo são elas.  

Como fazê-las entender e serem marcadas com a verdade, sem macular ou sem frustrar seu 

encantamento e a fantasia que faz parte do seu desenvolvimento? Não podemos e nem 
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devemos mistificar. Vamos apresentar-lhes um tempo de celebração e festa! Um tempo de 

alegria!! Especialmente que são amadas por um Deus que deu filho por amor! 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Vamos começar hoje, nossa decoração de Natal. Escolha um suporte; uma árvore ou um 

desenho, um adesivo para colocarmos corações. Nossa tem á AMOR, então faremos uma 

árvore de corações coloridos. Escolha também o material: feltro. Pano, madeira, 

papelão... leve os corações prontos. A cada domingo colocaremos os corações.  

 Faça uma linda guirlanda de corações para esperar as crianças; reúna-se com sua 

equipe para todos fazer um trabalho em conjunto com harmonia. Esta árvore pode ser 

fora da sala do Kids. E cada sala terá seu momento para ir até lá e colocar seu “amor” (o 

coração), conforme cada aula. Os corações poderão ter nomes ou não. 

 

  

 Antes de começar a história, para que entendam o que o Amor de Deus é por nós, vamos 

ter uma Situação Problema. Um casinho, para que as crianças possam opinar e resolver. 

Abaixo tem uma sugestão, mas pode ser outro contexto com a mesma ideia ou 

conteúdo. 

 Para a história, use figuras grandes e individuais, só para fixar sua fala. Modelos anexos 

 Os maiores poderão fazer um desenho. Pode dividir em turmas e cada um faz uma figurar. 

José Maria, Anjo Jesus.  

Leve recortes e material para isto. 
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MINISTRANDO: 

Crianças, olá! Estou muito feliz. Quem está também! Está chegando o...  

Natal! Ebaaaa! 

E nós vamos deixar o Kids bem lindo e fazer uma grande festa! Porque todos nós teremos o 

melhor Natal das nossas vidas!! 

 

Mas será que todas as pessoas sabem o que é Natal? Será que todas as crianças sabem o que é 

Natal? Humm! 

Vamos ver, quem pode me falar... 

 

Antes de começarmos nossa história de hoje que está aqui na Bíblia, preciso da ajuda de vocês. 

Escutem só: (sugestão professor: leve uma bola de basquete para segurar e ir batendo enquanto 

conta) 

“George finalmente conseguiu comprar a bola de basquete que tanto queria, que tanto 

sonhava. Foi juntando um pouco aqui, um pouco ali, ganhou dinheiro e os seus pais 

completaram com o resto que faltava. Não era pouco dinheiro não! Desde que ele tinha oito 

anos, começou a querer a bola. Com nove anos ele começou a juntar o dinheiro e hoje ele 

completa 10 nos. É uma bola original do time que ele mais gosta. 

Edinho é seu vizinho que sempre joga bola com ele. Aliás eles são uma dupla. Na casa do Edinho 

tem uma tabela velha de basquete e é lá que eles brincam e jogam. Edinho é muito bom! Ele 

sempre faz cesta, e cesta de longe. Tem as pernas bem longas e é mais alto que George. 

E sabe o que é mais incrível? Os dois fazem aniversário no mesmo dia. Mas as condições de 

Edinho não são as mesmas de George. Os pais deles trabalham muito, mas não tem tanto 

dinheiro que dá para comprar a bola dos sonhos.  

Edinho também tentou juntar grana, mas quando sua mãe precisou de dinheiro ele deu todo 

para ajudá-la a fazer compra de mercado. 

Hoje é o aniversário dos dois. George tem sua bola! Mas Edinho não tem. Aliás ele ganhou de 

presente um par de meias de sua mãe e um pacotinho de cuecas de sua avó. Ah... e a mamãe 

também fez um bolo de chocolate e disse: “Quem sabe o ano que vem você ganha sua bola, 

filho!” 

Se você fosse George, o que você faria? 

 Você daria sua bola de presente para o seu melhor amigo? Pense um pouco. O que você faria? 

 

(Depois das falas e comentários, leia João 15:13) 

 

Vou ler para vocês um versículo da nossa Bíblia: 

Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 

Que amor é esse que dá; que entrega?  Só mesmo o amor de Deus. Que deu Jesus, seu único 

filho para salvar a nós. 

 

Mas vou contar para vocês como foi que aconteceu. Como Jesus nasceu.  

O nascimento de Jesus foi assim: A mãe de Jesus se chamava Maria. Ela tinha um namorado; 

estava noiva e ia se casar com José. 

https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.13.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.13.ARA
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Ela ficou grávida. E Deus é que quis assim. Deus fez Maria ficar grávida. José não acreditou muito 

nesta história e ele resolveu ir embora, mas um anjo falou para ele de noite. Não vai embora, 

não, José. Maria vai ter um bebê. Foi Deus que quis assim. Você irá pôr o nome dele de Jesus 

porque ele vai salvar todo mundo do mal. E sabe José, tudo isso Deus já tinha falado que ia 

acontecer há muito, muito tempo atrás, lembra? 

José acordou, se levantou e resolveu não ir embora, mas resolveu ficar e casar com Maria. José 

foi obediente e quando o bebê nasce qual o nome que ele pôs, mesmo? JESUS  

 

Quem era Jesus? O Filho de Deus. 

Lembra o que o anjo falou para José? 

Por que mesmo que Jesus ia nascer? PARA SALVAR. 

Deus nos amou tanto, tanto, tanto que tinha que vir aqui na terra para nos salvar. 

Então ele deu o seu único Filho! Jesus! O Salvador. 

Porque Jesus é o nosso amigo. Um amigo que entrega! Um amigo que dá! 

Um amigo que dá sua própria vida. Por isso Jesus nasceu! Por isso é Natal! Por AMOR! 

Um amor sem igual! 

 

A maioria não daria a bola de basquete dos sonhos, para o melhor amigo. No máximo repartiria. 

E isto é normal. 

Mas Deus não é normal. Deus tem o maior amor que existe!! 

 

Vamos orar! 

 

ORAÇÃO: 

 

Louvamos o teu nome Senhor Deus, pelo seu amor. Louvamos o teu nome pela entrega; por ter 

dado Jesus Cristo, seu único filho para me salvar. Eu te amo Senhor. 

 

VERSÍCULO: 

Neste mês, este será nosso versículo! 

João 15:13 

Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

Quem pode me contar como foi o nascimento de Jesus! 

Vamos lá? Todos vão começar com esta frase: 

“Ora, o nascimento de Jesus foi assim: ” 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

A maior oferta que existe no mundo é esta: Deus amou o mundo de tal maneira que deu; que 

entregou; que ofertou seu único filho. POR AMOR. 

Quando Deus entregou seu filho ele ficou sem filho? Não, mesmo! 

Todas as pessoas, todas as crianças que recebem Jesus no seu coração, se torna filho também! 

Então quanto filhos Deus tem? 

https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.13.ARA
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Ele não ficou sem! 

Quando entregamos nossa oferta, não ficamos sem. 

Nós abençoamos a igreja, o kids, com o que Deus nos dá. Nós entregamos e nós ganhamos 

muitas vezes mais! 

Vamos entregar nossas ofertas  

 

ATIVIDADE  

  

Neste mês faremos cartões de amor e vamos entregar para pessoas que amamos, ok? Cada 

domingo teremos uma super ideia e podemos fazer quantos cartões quisermos. 

Professor, no mínimo 3 cartões por crianças neste mês. Leve todo material pronto para 

confeccionar. 

A marca será CORAÇÕES! Ok?  

 

Segue a primeira sugestão: Vamos espalhar o amor de Jesus! 
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LEMBRANCINHA 

 

A cada domingo as crianças levam um coração para pôr na sua árvore em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


