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AULA 3 – Pessoas especiais 

Maria e José, foram pessoas especiais na vida de Jesus, essências para Jesus aqui na terra. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Quando falamos em amor, logo lembramos no maior e mais importante ato de amor até hoje, 

Deus entregando seu único filho para nos salvar, Jesus era especial para Deus, mas Ele o 

entregou para nos salvar. 

Durante o tempo em que Jesus esteve na terra, na figura de homem, teve uma mãe e um pai 

(José, seu pai terreno).  

Eles foram especiais para Jesus. Pessoas especiais são aquelas que conseguimos confiar, que 

nos ajudam sempre, que temos prazer em ajudar, que ficamos felizes quando conquistam um 

sonho, mas que também choramos juntos quando o dia mal chegar. Certas escolhas não 

dependem de nós e esses detalhes tão preciosos Deus se encarregou de nos enviar essas 

pessoas, para que, através delas, nós sentíssemos o seu infinito amor e cuidado. 

LEIA E MEDITE: 

 
Lucas 1:26-37 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a reconhecer as pessoas especiais em sua vida. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos 

 Hoje vamos contar a história em forma de teatro, narrando a história. 
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MINISTRANDO: 

Olá, pessoallll! Olhem só quem temos aqui?  

Hoje eu trouxe uma visita, alguém aqui gosta de visitas? Quando uma tia, um primo ou a vovó vai 
em casa para nos ver? 

Eu adoooooro! E agora nesse mês que vai bastante gente em casa visitar né?  

Todas as mamães recebem visitas, sabiam que até a mamãe de Jesus recebeu uma visita? Teve 
um dia, que Maria estava em casa e apareceu o anjo Gabriel, mas ele não veio só para ver Maria, 
ele veio trazer um recado, hummm de quem será esse recado? E o que será que era? Gabriel 
visitou a Maria para falar que ela seria a mamãe de Jesus. Na hora Maria se assustou e disse: 
Mas eu nem casei ainda, como posso ter um bebê?? vishiiii, verdade né e agoraaa? Caaalma, 
caaalmaa, o anjo respondeu para ela na mesma hora: Ah, Maria não se preocupe, ele será o filho 
de Deus, e para Deus NADA é impossível, apenas cuide do bebê, pode deixar que José o seu 
namorado também vai te ajudar a cuidar do bebê que Deus vai mandar. 

E foi depois dessa visita especial do anjo que Maria e José souberam que teriam um bebê, Jesus! 

Maria e José cuidaram muuuuito bem de Jesus, amaram e protegeram desde sempre. E por isso 
eles eram muito especiais para Jesus. Todos nós temos alguém especial que nos amam assim 
também, né? Conta quem você acha especial? 

ORAÇÃO: 

 
Senhor, eu te agradeço por ter colocado pessoas especiais em minha vida e 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  

Precisaremos de: 

 Palitos de sorvete 

 Bolinhas pequenas de papel 

 Estrelinhas e enfeites que preferir 
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LEMBRANCINHA: 

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

 
 

 
Boa aula!  


