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AULA 2 – Eu vi um anjo 

Chegou Dezembro e com ele o NATAL! Queremos levar as crianças encontrarem a verdade do Natal neste 

tempo tão confuso e tão cheios de ideias erradas sobre tudo e lógico sobre o Natal; tão sedutor que as 

crianças pensam só nos presentes, nos tablets e celulares, com esta Campanha vamos mostrar a verdade 

na Palavra. 

As crianças desta geração não conhecem a Bíblia; desconhecem os detalhes tão preciosos do nascimento 

de Jesus.Mas estamos falando das crianças das quais somos formadores, e esta campanha vai dá-las 

convicções e marcas permanentes e mais do que isto, elas serão referenciais da verdade! 

Como diz o louvor: “... neste mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz...” 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

A gravidez virginal de Maria foi obra da graça de Deus, por ação do Espírito Santo. Nascido de mulher, 
Jesus era plenamente humano, e assim poderia entregar sua vida à morte, como sacrifício em lugar do 
homem pecador. Concebido pelo Espírito Santo, ele era plenamente Deus, capaz de vencer a morte, 
perdoar os pecados e dar a vida eterna aos que nele creram. 

Estudo bíblia apostólica pag 1146. 
 
LEIA E MEDITE: 

 

Lucas 1:26-35; Mateus 1:18-25 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender a verdade da história do Nascimento de Jesus. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Para esta aula sugerimos 

 Que tal, para ilustrar a história com os personagens em formato de livrinho. Use somente Maria, 
Jose e o anjo e nas próximas aulas você pode usar os animais... 
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MINISTRANDO: 

 

Olá, galerinha mais linda!! 
Hoje eu quero apresentar para vocês dois amigos meus, esse aqui é o anjo Gabriel, ele foi enviado por 
Deus para uma cidade chamada Nazaré, ele precisa muito entregar um recado de Deus, para uma moça, 
essa aqui... o nome dela é Maria. 
Ao encontrar Maria em seu quarto, o anjo disse a ela: Maria, Deus escolheu você. Ela levou susto que ela 
levou? Um anjo bem pertinho dela e dando um recado de Deus para ela, uaaau, que maravilhoso. E o anjo 
Gabriel ainda disse para ela: 
- Maria, não tenha medo, Deus te escolheu para ser a mãe do filho dEle!! Maria seria a mãe de Jesus!!!. - 
Caalmaaa Maria, o anjo do Senhor também irá falar para José. 
- Estou aqui Senhor, tua serva, cumpra em mim a tua palavra! 
E o anjo ainda apareceu para José, dizendo que Maria iria ficar grávida, e era para ele cuidar muito bem de 
dela, porque ela iria carregar um bebê muito especial, seria Jesus! O filho de Deus! E assim José fez.  
 
Uaaal, que demais, Maria confiou na palavra de Deus, e então se tornou mão de Jesus, o filho de Deus, que 
veio para nos salvar de todo mal. 
 
ORAÇÃO: 

 

Senhor Jesus, eu creio que o Senhor nos salvou, e que para Deus nada é impossível, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 

Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37 
 
ATIVIDADE  

Ideia 1) anjo de pratinho descartável 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/1/37+
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Ideia 2:  O meu coração é de JESUS. Levar o coração cortado. Imprimir o nome JESUS em molde vasado. Os 
menores podem colorir. 
 
 

 

 
 
 
LEMBRANCINHA: 

 
A atividade pronta 

 

 

Boa aula! ☺ 


