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AULA 2: SEU NOME SERÁ...   DEUS FORTE ! 
 

Hoje vamos sobre o nome JESUS - o que significa DEUS FORTE . História do Natal até o 

casamento de maria e José. 

 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 

Isaías 9:6 profetiza  o nascimento de uma criança:  um menino, um filho! Bem determinado! 

Profetiza  que ele governa, “O governo está sobre seus ombros” e profetiza também o que  será 

o seu nome.  

“ E porque este governo está sobre seus ombros, Jesus se manifestará como Poderoso, Deus 

Forte, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Este é o verdadeiro modelo de 

autoridade que o inferno  respeita “ (Bíblia Apostólica pg.859) 

O nome mesmo,  Jesus; o nome que seria dado aqui na terra, só é revelado a Maria lá em 

Mateus. Aqui o profeta fala dos predicativos de  um  nome que ainda não tinha sido revelado. 

Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 

DEUS FORTE: Por que Deus dá esse nome para Ele mesmo? Sim Ele mesmo! Jesus é Deus na terra! 

É a pessoa da Trindade que seria homem, como os homens são. O Verbo se fez carne e habitou 

entre nós! Porque Jesus como homem , teria que ter em si mesmo este nome, que não só o  

identificaria, mas que seria sua Força, para os momentos mais difíceis que Ele passaria e  que 

homem algum, nunca jamais poderia passar: morte de cruz, humilhação e desprezo.  

Todos aqueles que recebem Jesus, recebem também, o Deus Forte, para todos os momentos e 

situações adversas. Situações essas que são superadas pelo sangue do Cordeiro. Situações 

essas que só com um Deus forte de verdade, podemos passar. 

Forte lembra força, fortaleza, poder, guerreiro. Quando temos alguém mais forte que nós e por 

nós, temos sobretudo proteção. Ele é quem luta as nossas guerras! Ele vence por nós, e de 

quebra somos fortalecidos a cada luta! 

Note alguns versículos: 

● A minha carne e o meu coração desfalecem; mas Deus é a fortaleza do meu coração e 

a minha porção para sempre. Salmo 73:26 

● Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29 

● ...Porque, quando estou fraco, então, sou forte.2 Coríntios 12:10 

● Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha.Salmo 18:1-2 

● Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 

Salmo 91:1- 

E, repetindo: Nessas aulas seremos renovados, pelo nome de Jesus em nós 

E este renovo, este , resgate pelo significado do nome de Jesus tem que nos transformar neste 

Natal, para que todos vejam em nós a manifestação  daquele que nasceu como um presente 

de salvação,  de Deus ao mundo! Somos a  bocas  purificadas para anunciar o verdadeiro  

Natal e assim serão nossas crianças, em nome, este Maravilhoso Conselheiro Nome de Jesus ! 

AMÉM !!! 🖐😃 

 Nessas aulas faremos um paralelo de Isaías 9: 1-7 e as referências dos evangelhos de  Mateus e 

Lucas sobre o Nascimento de Jesus.  

UMA ÓTIMA AULA! 

#vamoscelebraronatal 

  

https://dailyverses.net/pt/salmos/73/26
https://dailyverses.net/pt/isaias/40/29
https://dailyverses.net/pt/2-corintos/12/10
https://dailyverses.net/pt/salmos/18/1-2
https://dailyverses.net/pt/salmos/91/1-2
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LEIA E MEDITE: 

Isaías 9 1-7 - Filipenses 2.9-11 - Mateus 1:18-25; Lucas 1:26-29 

 

OBJETIVOS: 

 

● Levar a criança a entender o significado da palavra Natal  

● Levar a criança a entender o significado do seu próprio nome  

● Levar a criança a entender o significado do nome de JESUS  

● Levar a criança a saber que o nome de Jesus é muito, muiito, muiito mais acima  do que 

do nome que possa existir na terra   

● Levar a criança a entender que sua boca precisa estar limpa; porque é da boca delas é 

que vai sair as notícias sobre o VERDADEIRO NATAL -NASCIMENTO DE JESUS CRISTO! 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Vamos falar de nascimento. As crianças sabem como é. Alguns deles já tiveram a experiência e 

pode ser que se lembrem de como foi ter um irmãozinho bebê  em casa. 

Quando falarmos que temos a notícia de que vai nascer uma criança  e falarmos dos 

preparativos para receber um bebezinho, elas com certeza vão ajudar, terão ideias e falarão  

tudo o que precisa. Normalmente as crianças tem um carinho e um sentimento de cuidado e 

porque não dizer “responsabilidade” pelos menorzinhos. 

Quando falarmos que dar nome e que cada criança precisa ter um nome,  terão  uma 

identificação com o seu  próprio nome. E quando falarmos que cada nome tem um significado, 

ficarão no mínimo curiosas em saber o que seu nome significa. Alguns já sabem. 

Hoje vamos falar o significado do nome de cada uma. 

Sugestões de busca :  

https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/ 

https://www.significadodosnomes.com/ 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 COMO ESTÁ A DECORAÇÃO?:  Envie uma imagem de como está a decoração do KIds da sua 

Igreja !! 

Faça uma decoração super linda de Natal! Não use  papais noéis ; Evite uma decoração muito 

carregada ! Não coloque duendes! Bolas podem ser bem criativas e ficam lindas. 

Existem modelos lindos e cleans  que ocupam pouco espaço; que pode ser somente na parede 

(adesivadas ou não) Até mesmo a árvore, que pode ser estilizada! Use a criatividade e você 

ode ter uma decoração linda e barata.  Lembre-se: Tudo com excelência! 

 

Algumas referências: 

 

 
 

https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/
https://www.significadodosnomes.com/
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1. Lembra das placas das semanas anteriores? 

Escreva também 4 placas de madeira  ou  faça de  ´papelão (ou outro material que você 

tiver), mas faça bem lindo com brilho, glitter, letras lindas: (vão ser usadas nas próximas aulas) 

Maravilhoso Conselheiro! Deus forte! Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 

2. Faça um painel com o nome de todas as crianças que você já sabe que estarão no KIds. 

Faça cartõezinhos extras para escrever os nomes dos novos e visitantes. Escreva também um 

pra você. Pesquise o significado dos nomes com antecedência. Quando estiver falando sobre 

o significado dos nomes, cada criança vai lá no painel e pega o seu. 

3. Tenha uma figura de: Isaías/ homem forte / anjo/ Maria /relógio/ ultra som ou imagem de 

um/José/aliança para representar o casamento,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Faça um cartão bem lindo com o nome de JESUS e no painel ponha acima de todos os 

nomes. 

INISTRANDO: 

MINISTRANDO A AULA - CONTANDO A HISTÓRIA  

 

Olá crianças!! O kids está Maravilhoso! Que lindo nosso Kids !! Uauuu! 

Eu gostei demais ! 

Gente!! Faltam poucos dias para o Natal Você  estão contando no calendário? Quantos dias 

faltam? 

E por falar em Maravilhoso, lembrei que o nome de JESUS É MARAVILHOSO! 

Vocês sabiam que os nomes têm significado? - Sim os nomes das pessoas tem significado. 

Alguém sabe qual o significado do seu nome? 

Hummm, cada um vai pegar o seu nome lá no painel. Eu vou dizer o que significa seu nome. 

Vamos lá?... 

 

Agora quem é que vai me explicar o que  significa a palavra NATAL . 

NATAL, significa nascimento. NAS CI MEN TO. 

Qual NASCIMENTO estamos celebrando? O NASCIMENTO DE JESUS! MUITO BEM  
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Já vou pegar a Bíblia porque a nossa história continua. 

O  profeta  Isaías  falou sobre  o nome do menino que ia nascer : DEUS FORTE! 

Vocês já viram ou conhecem alguém bem forte? 

Humm...Deus é muito mais forte ! E ele também nos dá força, mas não é só uma força de poder 

carregar um peso, não. é uma força para todas as coisas. Quem é forte, tem PODER! Deus 

pode tudo. Mais que todos! 

 

Vamos então andar o tempo até  lá onde  está uma moça que recebeu a   visita de um anjo  

do  céu. Lembra? Ela estava quietinha lá na casa  dele e Deus enviou um  anjo para falar com 

ela: 

- Você vai ficar grávida! Você vai ter um bebê .  

Quando vai nascer um bebê, a mamãe começa a preparar roupinhas, fraldas, e ela começa a 

pensar: - Se for menino… e se for menina… que nome que eu vou dar? E hoje em dia, existe um 

exame que dá para saber se é menino ou menina, quando o bebê está na barriga da mamãe 

ainda. (mostre o ultrassom). Dependendo da posição que o bebezinho está dá pra ver o 

pipizinho. Então todos ficam sabendo que é um menino. 

Mas acontece, que o anjo já disse que ia ser um menino! olha só! Sem exame ! E o anjo 

também já disse o nome. Ele falou assim: 

- … e vai dar  o nome de Jesus. 

Maria então, não teria que se preocupar se seria menino ou menina e nem com o nome, 

porque o anjo falou tudo como ia ser. E lembra o que Maria falou? 

- Tá bom então, estou aqui! Que aconteça comigo como você falou. 

maria não era casada. Ela tinha um noivo e ia se casar com ele, logo. O nome dele era José 

Faltava falar com ele. Será que ele entenderia? Então Maria foi falar com ele e adivinha… ele 

não entendeu nada. 

Daí Deus falou pro anjo, volta lá e fala com José e explica tudo pra ele, porque ele não 

acreditou no que Maria falou. 

José foi dormir e teve um sonho e o anjo apareceu pra ele no sonho e disse: 

- José, não fica com medo. Casa com ela.  Maria vai ter um bebê. Deus é que fez tudo isto. Vai 

ser um menino e você vai pôr o nome dele de Jesus, por que ele será o salvador . Ele vai salvar 

todas as pessoas. 

José entendeu tudo agora, acordou e falou assim para Maria: 

- Casa comigo!  

Que lindo! Um casamento!  

Eles se casaram e quando quando o bebê nasceu deram o nome dele de Antonio? Pedro? 

Felipe? Jorge? João? 

- Nãooo 

Repete comigo: Deram o nome de JESUS! 

O nome de JESUS significa SALVAÇÃO - JESUS É O SALVADOR DO MUNDO 

Aqui na Bíblia está escrito assim:  

-O nome de JESUS está acima de todo nome 

Agora vamos colocar nossos nomes aqui no painel de novo, e por último vamos colocar o 

nome mais lindo de todos ! O nome MARAVILHOSO CONSELHEIRO  e DEUS FORTE 

O nome de JESUS, é tudo! 

 

Vamos agradecer por este lindo nome ! 
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E hoje este DEUS FORTE, e este nome precisa estar dentro de cada criança! Quem deseja 

receber, hoje esse JESUS, DEUS FORTE, o nome mais lindo, na sua vida. para que todos os dias 

você consiga fazer todas as coisas? Levante sua mão! 

Amém… amém…  

 

Vamos orar! 

 

 

ORAÇÃO: 

 

Senhor Deus. Eu te amo. Obrigado por mandar Jesus nascer aqui na terra.  

Obrigado pelo Nascimento mais lindo da terra. Obrigado pelo nome Deus forte e Salvador de 

Jesus. Eu amo o nome lindo de Jesus. Eu recebo Jesus, hoje na minha vida, para nunca mais sair. 

Que a festa do meu Natal, seja a melhor de todas, na minha casa e todas da minha família. 

Amém 

 

LOUVOR: 

 

DEUS FORTE- KLEBER LUCAS  https://www.youtube.com/watch?v=Raerz_GTr4E  

 

VEM CHEGANDO O NATAL - Aline Barros - 

https://www.youtube.com/watch?v=H2GW0X8AC30  

Fernandinho - Galileu 
https://www.youtube.com/watch?v=WPWgSRttGmA 

VERSÍCULO: 

 

Um menino nasceu! Um filho Deus deu. Com um nome muito lindo!  

Seu nome será Maravilhoso Conselheiro! Deus forte! Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 

(Isaías 9: 6- adaptado para o Kids) 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1)  O que significa a palavra NATAL? 

2) O que significa o nome de Jesus ? 

3) Qual nome de Jesus nós aprendemos hoje? 

4) Qual o nome do noivo de Maria? 

5) Ele acreditou em Maria? 

6) Como foi que ele acreditou? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Professoras, vamos ministrar esta mesma palavra de oferta hoje e nos próximos  domingos, desta 

campanha. Desafie as próprias crianças a ministrar esta oferta, e contar seus testemunhos.  

Você já pode combinar com uma criança antes, para que ela ministre a oferta. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Raerz_GTr4E
https://www.youtube.com/watch?v=H2GW0X8AC30
https://www.youtube.com/watch?v=WPWgSRttGmA
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A MAIOR OFERTA DE TODAS! 

Sabia quem foi que entregou e continua entregando  a maior oferta de todas? 

Vou dar umas dicas. 

Ele só tinha esta oferta, Não tinha outra! Era a única ! 

Ele entregou porque ele tinha muito, muito amor! Um amor que não dá para explicar. 

E quando ele entregou, ele ganhou mais e mais do que ele tinha dado! E não para de ganhar 

mais até hoje. 

Já sabem?  

- Foi Deus - Isto mesmo! 

Ele entregou seu único filho Jesus Cristo.  Com o sentimento de um amor maravilhoso. 

Todas as pessoas que receberem Jesus no coração também é filho de Deus. Então Deus deu 1 

filho e ganhou milhões e milhões de filhos. Quem é filho de Deus aqui? 

Mesmo que a gente tenha só uma moeda ou só um único valor, vamos entrar . Mas precisa ter 

um sentimento de amor. 

Deus sempre vai dar muito muito mais! 

vamos, agora entregar nossas ofertas. 

 

ATIVIDADE  

 

NOME DE JESUS! 

DECORAR BEM BONITO COM GLITTER, COLA COLORIDA (OPÇÕES PARA IMPRESSÃO NO FIM DA 

AULA) 

 

SUGESTÕES: 

      

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 

 

Hoje aprendemos sobre o nome de Jesus Maravilhoso Conselheiro e que Deus chamou Maria 

para ser a mãe de Jesus aqui na terra.  

Está em Isaías 6:1-7 e Lucas 1: 26-30 

 

Aprendemos o que é DEUS FORTE!  

E QUE O NOME DE JESUS, significa Salvação! E que o nome de Jesus está acima de todo nome  

Deus é muito mais forte ! E ele também nos dá força, mas não é só uma força de poder 

carregar um peso, não. é uma força para todas as coisas. Quem é forte, tem PODER! Deus 

pode tudo. Mais que todos! 

 

Desafio desta semana: Escrever o nome de todos da família, cada um num cartãozinho e 

colocar na porta do quarto, num painel,... criar um lugar e acima de todos colocar o nome de 

JESUS. 
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LEMBRANCINHA: 

 

 Enfeite de estrela com o nome Jesus  para colocar na árvore  

(Imagens Em anexo para montar. Imprima  colenem EVA Brilhante) 

 

Outras sugestões: 

                           

 

 

 

 Cartãozinho com o nome da criança e o significado e cartão com o nome de JESUS.  

 

Sugestão:  
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VAMOS DECORAR O MAIOR NOME DE TODOS!!! 
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VAMOS DECORAR O MAIOR NOME DE TODOS!!! 

 

 

 

 

 

 
 


