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Aula 4 - TUDO NOVO DE NOVO!
Com Jesus é tudo novo

Hoje vamos contar sobre os visitantes que vieram de muito longe para ver Jesus, eles
voltaram para seu país e com Jesus tudo novo começou: milagres, curas, multiplicação,
ressurreição

Para você Professor:

Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o
adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra.
E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram a sua terra
por outro caminho.Mateus 2:11,12
Os magos, como eram conhecidos, foram dirigidos por um sinal no céu. Uma estrela!
Quando encontraram o rei Jesus, fizeram suas ofertas e de novo dirigidos por Deus, em
sonho, voltaram por outro caminho.
Quando nos encontramos com Jesus, um novo caminho se abre.
Deus nos abre o novo !
Aqueles homens cumpriram sua missão e não eram mais os mesmos!
Nós encontramos Jesus e sempre haverá um caminho novo, uma direção nova, uma
nova vida.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis
que tudo se fez novo. II Cor 5:17

LEIA E  MEDITE
● Mateus 2
● II COR 5:17

Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● que com Jesus é tudo Novo; Jesus faz tudo novo
● que com Jesus não precisa ter medo do novo; da nova escola; novos

professores; novos amigos, enfim do ano novo de 2022
● que Jesus sempre nos dará um caminho novo para nos abençoar.
● que todos os dias de 2022 foram já escritos e determinados

Qual é a situação da criança:
As crianças estão de férias agora, talvez vão viajar, talvez não. Mas vão iniciar o novo.
Aquelas que estão estudando, vão para uma nova classe, novos professores, nova
escola talvez, novos amigos!
O novo sempre assusta um pouco!
O que será que Deus fará para as crianças, em 2022?
Vamos profetizar o melhor !

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/2/11,12+
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula
● Sugestão 1 : Animação - vídeo
O Primeiro Natal - Superbook Episódio 1-8

Se optar por este vídeo : Assista com a Bíblia na mão e confira com as crianças os
detalhes, principalmente com os maiores, e confronte com o que está na Bíblia.

● Sugestão 2:  Fantoches 2 crianças - conversando sobre o ano novo!
- Como será a nova escola?
- Como será a nova professora?
- Será que vou conseguir novos amigos ?

LOUVOR:
NOVO DIA , NOVO TEMPO - RP17

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

(...) tudo se fez novo. II Cor 5:17

MINISTRANDO:

Inicie com o diálogo de 2 crianças ou 2 fantoches  (dê os nomes… crie um cenário…)
- Olá, tudo bem… ? O que você ganhou de Natal?
- Ganhei…. (isso, isso…)
- Que legal! Eu também (isso ... .isso…)

Mas eu to percebendo que você está um pouquinho diferente, o que aconteceu?
- Nada, não… tá tudo bem! Eu só estava pensando que eu vou mudar de escola.

Estou com um pouquinho de medo, sei lá!
- Você vai para uma nova escola? Então terá novos professores e amigos!!??
- É verdade ! Será que vai dar certo? Será que esses amigos vão gostar de mim?

(desenvolva o diálogo, conforme a realidade das suas crianças)
- Ah… vou te contar uma coisa que eu aprendi, que me deixou super tranquilo.

Sabe, depois que Jesus nasceu, ele recebeu visitas importantes que entregaram
presentes para ele, lembra? Era 3 reis ! Depois que eles entregaram, Deus
apareceu para eles em sonho e mostrou um novo caminho para eles voltarem
para suas casas que era longe.

- Sim eu me lembro, entendi! Mas o que isso tem haver comigo e a minha nova
escola?

- Tem haver sim, porque quando a gente encontra Jesus, tudo é novo! Ele sempre
vai dar coisas novas, amigos novos, um ano super legal! tudo se fez novo. II Cor
5:17

https://youtu.be/7nb50U07Bvc
https://youtu.be/1tuRn9uI5CA


2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO

.. D E Z E M B R O
CAMPANHA: O NASCIMENTO DO ANO

você só precisa ter um encontro com Jesus, como aqueles rei tiveram
- Como eu faço para ter um encontro com Jesus, então?
- É só falar com Deus! E falar com Deus é oração.

Você quer falar com Ele agora?
- Eu quero sim
- Ok! Tá bom! Então todas as crianças vão repetir comigo esta oração.

Vamos orar comigo

ORAÇÃO:
Querido Deus, o Senhor é muito lindo! Muito obrigado, porque com Jesus tudo é novo,

de novo!
Obrigado pelo novo tempo, pelo novo ano que está chegando. Eu recebo Jesus , o filho
de Deus. Estou aqui! Cuida de mim! Cuida do meu tempo e de tudo que eu vou viver.
Jesus Cristo, meu salvador, eu te amo!

HORA DO TESTEMUNHO:

Pergunte quem tem um testemunho para contar. Testemunho é
contar as coisas boas e milagres que Deus fez.
O testemunho aumenta a fé das crianças e a nossa também; é um
diagnóstico da vida espiritual das crianças e das experiências que
elas têm com Deus.
Crie um cartaz bem lindo e especial e quando chegar este
momento, uma criança passa andando com ele pela sala e quem
tem testemunho vai atrás dela.

E quando a criança contar seu testemunho, ela ganha um cartãozinho escrito “ Eu
tenho uma experiência com Deus” ou “ Eu vivi um milagre”

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
A OFERTA DOS REIS   - MATEUS 2:11
Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra.

Que presente poderemos entregar pra Deus, hoje!
Aqueles homens procuram, procuram, procuram Jesus. Seguiram a estrela e o
encontraram na sua casa, então deram presentes para Jesus. O melhor que eles
podiam. Mas não eram presentes quaisquer, eram presentes de rei!
Jesus é o nosso rei!
Qual é o melhor que podemos entregar hoje?
Vamos entregar o nosso melhor para o nosso rei Jesus
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BILHETE PARA OS PAIS :
Queridos pais!
Hoje encerramos a Campanha “ O NASCIMENTO DO ANO”, ensinamos sobre o novo
caminho que Deus indicou para os reis magos, depois que encontraram Jesus!
Nosso ensinamento:
Que quando encontramos Jesus, ele faz tudo novo nas nossas vidas e nos mostra um
novo caminhos para todas as coisas.

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/
Deus abençoe!

ATIVIDADE: ideia para molde -

● Cada criança personaliza o seu, colorindo, colocando brilhos, glitter.
leve todo material necessário.

● leve lastex para prender o chapéu

https://www.renascerkids.com/
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LEMBRANCINHA

Calendário 2022  (anexo)


