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AULA 4 – Chegou o tempo do bebê nascer 

Dias especiais marcam nossa vida, e o nascimento de Jesus com toda certeza é um dia especial. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

O natal está próximo, é a época de reunir a família, amigos... pessoas especiais. Mês cheio de 

confraternizações. Mês tão confuso para as crianças, que geralmente, só se lembram que é o 

mês de ganhar presentes e visitar o papai noel do shopping. 

Temos a missão de mostrar a verdadeira essência do natal, o amor. O amor de Deus por nós, 

que entregou seu único filho para nos salvar, e é em dezembro que celebramos este amor, 

celebramos a vida! Através do nascimento de Jesus Cristo, dia tão especial. 

Jesus Cristo é a única verdade sobre o Natal. 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Lucas 2:1-6 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que Jesus é o verdadeiro significado do natal. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Para esta aula sugerimos:  
 

  
  

 
MINISTRANDO: 

Olhem só quem temos aqui!  

Uaal, é um bebê, alguém conhece um amiguinho que faz aniversário no mesmo mês do natal? 

Eu conheço, eu tenho um amigo que sempre está comigo, ele nasceu nesse mês. Mas faz 

muuuuuiiitooo tempo, mas todos nós conhecemos ele. Alguém consegue dizer quem pode ser 

esse bebê? 
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Era Jesus, vou contar como Ele nasceu. 

Maria e José que eram os papais de Jesus, estavam viajando porque José tinha que ir para a 

cidade dele colocar o nome em uma lista que mandaram, José levou Maria com ele mesmo com 

Jesus na barriga, chegando em Belém... Maria sentiu que chegou o tempo do bebê nascer, vishiiii 

e agora?? José procurou, procurou... procurou e não achou nenhum hospital, nenhum hotel e 

nenhuma casa iria deixar eles entrarem, Jesus queria nascer, então, Jesus nasceu! Ele nasceu 

na casinha que os animais dormiam, sabiam? Na caminha onde Jesus nasceu tinha até umas 

palhas para deixá-lo beeem quentinho. José e Maria estavam muitoo felizes, nasceu Jesus, o 

filho de Deus!! 

Aquele dia ficou marcado e até hoje nós comemoramos seu nascimento, é o Natal! 

Esse mês é todinho de Jesus, vamos agradecer a Deus por nos amar tanto e dar Jesus de 

presente para nós? 

ORAÇÃO: 

 
Obrigada Senhor, por entregar seu único filho para nos salvar, eu te agradeço pelo seu infinito 

amor por nós, Amém 

VERSÍCULO: 

Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos.  
João 15:13 
 
ATIVIDADE  

Acerte as cores 
 

1.  
2.  
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Música: DIA DE FESTA – ALINE BARROS 

 

LEMBRANCINHA: 

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

 
 
Boa aula!  
 


