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Aula 3 - 

 Corações especiais – Maria e José 

 

Vamos falar como Deus encontrou dois corações que estavam prontos para “ajuda-lo” no seu 

plano: Maria e José – pais terrenos de Jesus. 

Vamos falar também um pouquinho de Davi que tinha o coração segundo o coração de Deus. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Sem dúvida, entre todas as mulheres que haviam, Deus encontrou um coração com um 

sentimento diferente. Um sentimento que O levou, depois de 400 anos sem se manifestar ao 

homem, se manifestar a este coração, o coração de Maria. Porque antes de Jesus nascer da 

barriga de Maria ele nasceu em seu coração. 

E óbvio no coração de José, em segundo lugar. Queria deixar Maria, por causa do sentimento 

de amor, de hombridade e também de compaixão. Deixar Maria naquele momento significaria 

colocar sobre ele toda a suposta culpa de que ele estava concluindo que ela tinha, por estar 

grávida antes de se casarem. Então Deus interferiu na sua atitude, correta por sinal, porque 

Deus tinha um plano muito mais superior, que José ainda não conhecia! E depois da visitação 

do anjo, ele não se mostrou rebelde e cheio das suas próprias razões. Ele tinha um coração 

submisso. José ficou e por ele ter este coração e compreendendo a vontade de Deus e 

submetendo-se a ela, não conheceu Maria, isto é, não teve relações com ela, (diz a palavra) 

mesmo oficialmente sendo esposo, até o Jesus nascer. Ele aguardou ainda pelo menos nove 

meses, porque ele entendia o grau de santidade daquele período e isto certamente agradou o 

coração de Deus  

 

São esses corações que Deus precisa encontrar hoje, primeiramente em nós, professores, 

ministros da palavra e pastores de crianças.  

Quando nossos corações se converteram ao mesmo sentimento e coração de Deus, aí sim 

podemos ministrar com propriedade a vida das crianças, para que tenham este coração e 

neste Natal Deus encontre pessoas especiais e crianças especiais, como José e Maria naquele 

primeiro natal, foram especiais. 

 

Ore muito, se consagre, peça para o Espírito Santo, como diz o louvor “...vem Senhor me ajudar, 

vem transformar meu coração... Espírito Santo vem me encher...” 

 

Vamos lá? 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Lucas 1:26-37 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Levar a criança a saber que Maria e José tiveram um coração que agradou a Deus 

2. Que Deus os escolheu por procurou e os achou na terra para cumprir seu plano 

3. Que Deus continua procurando corações como os deles, para orar; Levá-las a receber Jesus 

em seus corações. 

4.  Louvar e agradecer a Deus por sua entrega; sua oferta; seu único, único filho 
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Jesus falou que se não formos como criança;   

“Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não receber o Reino de Deus como uma criança 

nunca entrará nele” - Marcos 10:15. Isto significa que precisamos ter um coração de criança, que 

crê acredita, confia. Criança está pronta para ser ministrada e mudar de atitude com muito mais 

facilidade do que nós adultos. Sendo repreendida, está disposta a mudar, simplesmente porque 

aquela pureza do coração ainda está lá. Por isto ministramos crianças. Para que não percam 

este sentimento original que Deus colocou. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Como está a árvore de Natal? Nosso tema é AMOR, então faremos uma árvore de 

corações coloridos. Escolha também o material: feltro. Pano, madeira, papelão... leve os 

corações prontos. A cada domingo colocaremos os corações.  

  E a guirlanda de corações para esperar as crianças? Ainda dá 

tempo! Reúna-se com sua equipe para que todos   fazer um 

trabalho em conjunto com harmonia. Esta árvore pode ser fora 

da sala do Kids. E cada sala terá seu momento para ir até lá e 

colocar seu “amor” (o coração), conforme cada aula.  

 Faça corações de cartolina ou de papel de presente diferentes e 

esconda na classe, inclusive cole embaixo das cadeiras das 

crianças e vamos fazer hoje “um caça corações” 

Dê um coração para cada criança, mas tem que ser diferente para cada uma, pode ser 

diferente na cor ou na estampa. As crianças terão que procurar na sala um coração igual 

ao que ela tem, ou seja o par do seu coração. 

Para a história: 

 Tenha a figura de um anjo- de Maria- de José, estrebaria, manjedoura. 

 Mapa da viagem 

 

 

MINISTRANDO: 

Crianças! Que lega! Todos acharam seus corações? Muito bem! 

Foi difícil encontrar um coração igualzinho? 

 

Deus estava buscando um coração disposto a se entregar totalmente para viver seu plano.  

Qual plano? 

O plano de Jesus nascer para salvar o mundo e as pessoas ficarem mais perto dEle. 

Ele precisava de uma mulher para ser a mãe. Jesus não poderia simplesmente aparecer. Ele 

tinha que ter mãe e pai. 

Então agora vamos imaginar. Eu imagino que Deus olhou para a terra e começou a procurar um 

coração igual ao dEle. Um coração com muito, muito amor. Um coração que estaria pronto 

para entregar sua vida para deixar Jesus nascer. 

Ele precisava de um homem e de uma mulher. Por que Jesus ia nascer na terra como um bebê e 

precisaria de u’a mamãe e de um papai, para cuidar dele. 
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Como na nossa brincadeira, um coração diferente não valeria. Tinha que ser igual. 

Ah... estou me lembrando que esta não foi a primeira vez que Deus fez isto. Um dia Deus também 

estava procurando um homem para ser o rei de Israel, lembra? E ele disse que encontro Davi, um 

homem com no coração igual ao dEle. 

Mas agora ele estava procurando uma mulher, e tinha que ser uma mulher que nunca teve 

filhos, Jesus ia ser o primeiro. 

Então ele achou, numa cidadezinha chamada Nazaré, uma moça bonita que se chamava 

Maria. Daí ele chamou seu anjo Gabriel e falou, vai lá e dá esta notícia para ela.  

Hum....  

Será que ela vai aceitar?  

Maria estava lá na casa dela e o anjo apareceu para ela. E gente!!! Ela levou o maior susto!! O 

coração dele acelerou; batia muito rápido.  

Ninguém estava acostumado a ver anjos. Deus não falava com as pessoas da terra fazia muitos 

e muitos anos! 

Então o anjo disse: Não fica com medo Maria, eu trago uma boa notícia para você. Fique 

bastante alegre, porque Deus olhou em todos os lugares e escolheu você, 

Maria não estava entendeu nada. 

Deus gostou muito de você - continuou o anjo- Você vai ter um bebê e vai pôr o nome dele de 

Jesus. Ele é o filho de Deus, Ele vai salvar o mundo. 

E Maria aceitou Jesus nascer na barriga dela. 

Foi a primeira pessoa que aceitou a Jesus!  

Maria tinha um coração de entrega. Ela se entregou para Deus! 

Daí ela foi contara para José. 

E José ficou com medo, porque eles ainda não tinha se casado, Como ele ia explicar pra todo 

mundo aquilo ?. Então ele estava pensando em ir embora sem ninguém saber, Mas naquela 

noite o anjo de Deus apareceu para ele no sonho e disse para ele não ficar com medo, e que 

ele deveria a casar com Maria. 

Então ele ficou. 

Deus tinha encontrado dois corações que se entregavam para seu plano se cumprir. (Coloque a 

figura de Maria e de José nos corações. 

 

Então aconteceu o primeiro Natal. O nascimento de jesus. 

Eles tiveram que viajar, (mostre no mapa) O rei tinha mandado que todos fosse na cidade onde 

nasceram para registrar o nome. Eles tinham nascido na cidade de Belém. (Mostre no mapa a 

viagem) 

Só que lá não tinha lugar apara eles dormirem e o bebê ia nascer naquela noite. José ajudou. 

Maria estava com aquele barrigão. E o único lugar que encontraram para ficar foi na estrebaria 

(explique) junto com os animais. 

Maria não tinha um berço, nem bebe conforto. O nenê nasceu e eles colocaram na manjedoura 

(explique – mostre a imagem). 

Assim Jesus nasceu. 

E Deus está procurando corações. 

Corações que recebam Jesus Cristo como salvador. 

E que receber Jesus no seu coração, será salvo de todo mal. 
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O Natal é uma festa muito linda! Jesus nasceu. 

E hoje pode nascer nos corações de cada criança; 

Deus está procurando corações. 

Será que hoje encontrou corações aqui no Kids? Não esses corações de papel; não uma 

brincadeira; mas o coração de cada criança. 

 

É Natal! Vamos comemorar! 

Jesus nasceu!! 

 

Vamos agradecer a Deus? Coloque a mão no teu coração. 

 

ORAÇÃO: 

 

Louvamos o teu nome Senhor Deus, pelo seu amor. Louvamos o teu nome pela entrega; por ter 

dado Jesus Cristo, seu único filho para me salvar. Eu te amo Senhor. Hoje, como Maria, eu deixo 

Jesus nascer dentro de mim.  Eu recebo Jesus, o salvador. Vem Jesus, entra aqui dentro de mim. 

Deus, encontre no meu coração o seu coração. 

Amém. 

 

VERSÍCULO: 

Neste mês, este será nosso versículo! 

João 15:13 

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

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. Que mandou o anjo e como era o nome desse anjo? 

2. O que Deus estava procurando? 

3. Quem ele encontrou. 

4. Conte para mim como foi. 

5. Para onde viajaram? Lembra o nome da cidade? 

6. Onde Jesus nasceu? Por que? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

A maior oferta que existe no mundo é esta: 

Deus amou o mundo de tal maneira que deu; que entregou; que ofertou seu único filho. POR 

AMOR. Quando Deus entregou seu filho ele ficou sem filho? 

Não, mesmo! 

Todas as pessoas, todas as crianças que recebem Jesus no seu coração, se torna filho também! 

Então quanto filos Deus tem? Ele não ficou sem! 

Quando entregamos nossa oferta, não ficamos sem. 

Nós abençoamos a igreja, o kids, com o que Deus nos dá. Nós entregamos e nós ganhamos 

muitas vezes mais! 

Vamos entregar nossas ofertas  

https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.13.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.13.ARA


  

DEZEMBRO – QUE AMOR É ESSE? 
 2019 – O ANO MAIS APOSTOLICO DAS NOSSAS VIDAS “ 

#omelhornataldasnossasvidas 

ATIVIDADE  

  

Neste mês faremos cartões de amor e vamos entregar para pessoas que amamos, ok? Cada 

domingo teremos uma super ideia e podemos fazer quantos cartões quisermos. 

Professor, no mínimo 3 cartões por crianças neste mês. Leve todo material pronto para 

confeccionar. 

A marca será CORAÇÕES! Ok?  

Segue a segunda sugestão: 

 

 

 

LEMBRANCINHA 

  

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