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AULA 1. Conhecendo a Galiléia 

 

Estamos começando uma campanha que será uma verdadeira Viagem a Terra Santa. 

Iremos para Israel! A cada semana, conheceremos um local diferente, e falaremos sobre coisas 

acontecimentos importantes que fizeram esses locais serem marcados para sempre. 

 

Durante a campanha, faremos um parada em 4 locais muito especiais de Israel . Nosso foco será 
a passagem de Jesus pela Terra Santa e fecharemos com o ano profético de Ezequias. 

 

Preparados para a viagem? 

Então prepare seu espírito, busque conhecimento, pesquise um pouco mais sobre esse local tão 

especial. 

 

Que seja um tempo especial de aprendizado e que as marcas da prosperidade e unção deste 

local seja derramado sobre cada vida. 

 

Shalom Adonai! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 

 
Chegamos no mês de novembro, então já começaremos os preparativos para o Natal. 
Nossa preparação começa no Espírito, então nessa campanha vamos relembrar a passagem de 
Jesus pela Terra Santa. 
 
Será uma oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre esse lugar incrível que Deus 
escolheu para vir a Terra e aprenderemos sobre curiosidades locais. 
Professor, se prepare para essa campanha. Invista em recursos visuais, pesquise com 
antecedência. Vá a fundo! 
Será um tempo maravilhoso no nosso ministério. 
 
Deus abençoe! 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 2 ; Lucas 2:50-51 
 

OBJETIVOS: 

 
Levar a criança a conhecer Nazaré, o local aonde Jesus cresceu. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As histórias bíblias aconteceram em um contexto completamente diferente daquilo que as nossas 
crianças vivenciam hoje em dia. Entretanto, a raiz da dificuldade que as pessoas vivenciavam 
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naquele tempo são exatamente as mesmas dos dias de hoje. Todos precisamos do amor de 
deus, do cuidado Dele.  
Que nessa aula a criança entenda que Jesus cresceu em Nazaré, foi uma criança obediente aos 
seus pais, amava estar na igreja, trabalhou , e nos ensinou dentre tantas coisas que Ele é o bom 
pastor e cuida de nós. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Crie um painel com as fotos de Nazaré. 
Leve uma mala de viagem 
Um lenço ou pashimina 
 

MINISTRANDO: 

 
(entre na sala carregando uma mala) 
 
Essa semana vou fazer uma viagem muito especial. Quem deseja ir junto? Vamos para um lugar 
incrível, o lugar que Deus escolheu para vir a Terra e realizar muitos milagres. 
Sabe qual é o nome desse local? Israel!!! 
 
Mas calma! Não se preocupem... a viagem acontecerá aqui dentro do kids mesmo. Estão 
preparados? 
 
Para chegarmos ao destino da nossa viagem, em vez que pegarmos um avião, vamos cantar. 
Mas atenção! Precisa cantar muito lindo para conseguir chegar no destino. Vamos lá? 
 
(Cantar com as crianças o louvor Hosana – Renascer Praise 21) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l2tZ4tu0KZo 
 
Ufa! Chegamos (professor, coloque o lenço ou pashiminha na cabeça) 
Essa música tem tudo a ver com esse lugar. A Galiléia!!! 
 
Vamos entender um pouco como Jesus chegou nesse lugar: 

 
- Jesus nasceu em Belém 
- Herodes se sentiu ameaçado com o nascimento de Jesus, 
então começou a perseguí-lo 
- a família de Jesus foi para o Egito para proteger o menino 
Jesus 
- quanto Herodes morreu, a família de Jesus voltou para Israel, 
e decidiram morar em Nazaré, uma vila da Galiléia (o profeta 
Isaias havia profetizado que o Salvador viria dessa região, 
então Deus os direcionou para o cumprimento da palavra 
profética). 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l2tZ4tu0KZo
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A Galiléia era uma vila simples, mas muito linda! Todas as casas eram construídas com pedras. 
Ninguém pintava as casas, aliás, até os dias de hoje, Israel mantém a tradição de manter as 
cores das pedras daquela época. Jerusalém também tem muitas construções com essas pedras, 
por isso é conhecida como Cidade Dourada. 

 
A vila de Nazaré também tinha esse padrão 
de cores de pedras douradas. 
 
A palavra Nazaré, do hebraico Netzel, 
significa “que sai da raiz”. 
 
Como o profeta Isaías disse (Isaías 11:1), 
que de Jessé (pai de Davi) sairia uma planta, 
e de suas raízes um renovo. 
 
Isso significa que desse lugar sairia um novo 
tempo para a humanidade. Pois Jesus veio 
para nos salvar.  
 
 
 

E em Nazaré Ele cresceu. Jesus foi criança, brincou, se divertiu, trabalhou como carpinteiro 
(Marcos 6:3). O carpinteiro era um profissional muito importante para a época, pois fazia janelas, 
portas, ferramentas para a plantação, além de móveis 
 
Jesus respeitava muito aos seus pais. Mesmo sendo Deus Ele sabia que precisava deixar essa 
referência para as crianças que devemos ser submissos aos pais, obedecendo e respeitando 
sempre (Lucas 2:51-52). 
 
 
O menino Jesus amava ir para a igreja. Uma vez ele até se perdeu dos pais porque ficou muito 
empolgado na igreja (chamada de sinagoga na época) e esqueceu de ir embora (Lucas 2:41-50).  

Ele se dedicava muito em aprender, e desde 
pequeno todos ficavam impressionados por 
seu conhecimento e sabedoria. 
 
Essa é uma sinagoga da Vila de Nazaré, 
réplica da sinagoga daquele tempo. 
 
 



 

 

 

 

Novembro - Campanha Viagem a Israel 
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas, como eram as casas na época de Jesus? 

 
 

 
 
A estrutura das casas eram feitas com pedras e 
madeiras.  
 
Por serem feitas de pedras, as casas eram escuras 
por dentro, então as pessoas ficavam a maior parte 
do tempo no terraço , ao ar livre, ou no átrio (sala 
onde desempenhavam as atividades diárias como 
tecer, moer trigo, fazer pão). 
 
Os mais ricos tinham poço de água em seus 
quintais, mas a maioria buscava água na vila 
mesmo. 
 

 
Ilustração de uma Vila da época de Jesus 
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Naquela época, uma atividade de extrema importância era o pastor de ovelhas. Na Galiléia, a 
maior parte dos terrenos impróprios para plantação de alimentos era dedicado para pastorear 
ovelhas., 
 
O pastor de ovelhas cuidava das ovelhas com muita dedicação e carinho. Um pastor não deixa 
nenhuma ovelha de perder. Quando uma sai do caminho, ele volta para busca-la.  
 
Assim também é Jesus, o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas (nós).  
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Da Galiléia, um lugar simples como esse, veio Jesus, para nos ensinar muitas coisas.  
Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Por isso vamos agradecer a Ele por ter vindo nos 
ensinar tantas coisas, por ser o nosso Bom Pastor e sempre cuidar de nós. 
 

ORAÇÃO: 

 
Senhor, eu te agradeço por nos ensinar tantas coisas. Obrigada por seu amor por nós, por ser o 

nosso pastor e cuidar sempre de nós. Eu te amo Senhor, para sempre! Amém” 

 

VERSÍCULO: 

 
“ E foi habitar em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por 
intermédio dos profetas: Ele será chamado Nazareno”  Mateus 2:23 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 
- Onde Jesus nasceu? 
- Onde Jesus cresceu? 
- Qual era profissão de Jesus? 
- Porque Jesus é chamado de bom pastor? 
- O que posso aprender com Jesus quando ele ainda era criança? 
 
 
 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. 
Você pode sempre confiar em Deus, porque Ele cuida de você todos os dias.  
Muitos acreditam que o dinheiro é a segurança que precisam, mas nós entendemos que 
precisamos de Jesus e Ele sempre nos dará tudo o que precisamos. 
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Então vamos agora entregar as nossas ofertas e declarar que Ele é o nosso Pastor e que 
dependemos apenas Dele. 
 

ATIVIDADE  

 

Que tal brincar das brincadeiras do tempo de Jesus? 

As crianças na época de Jesus brincavam com bolas cheias de ar ou 
penas (jogo parecido com  voleibol), jogos de tabuleiro, jogos de dados 
(este último era mais comum os adultos se divertirem jogando). 

Então, use a criatividade, leve jogos de tabuleiro e bexigas e tenha um 
tempo de diversão a moda antiga. 

 

 

 

 

LEMBRANCINHA: 

 
 


