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INTRODUÇÃO                                  AULA 03 

 

Nessa aula vamos falar sobre a viagem de José e Maria até Belém, se prepare para marcar a memória de 

nossos bebês. 

 PARA O PROFESSOR 

O nosso objetivo nessa aula é mostrar para o bebê que o Senhor cuida de nós, o tempo todo, não 

importa a circunstância , Ele continua nos guardando e dando ordem aos seus anjos em todo o 

tempo, Maria e José estavam fazendo uma viagem muito arriscada, pois afinal Maria estava grávida 

e a bíblia nos fala que a gravidez já estava bem avançada  mas eles tinham a plena convicção que o 

Senhor estava com eles e já tinha tudo preparado, nós temos que ter este mesmo sentimento que o 

Senhor está no controle de todas as coisas, e tem tudo o que há de melhor preparado para nós, mas 

o plano é Dele e se nós aceitarmos viver esse plano, a Vitória é certa !!!! 

 BASE BIBLICA 

  Lucas 2:1 ao 5 

 OBJETIVO 

Que o bebe entenda que o Senhor cuida de nós em qualquer circunstância. 

VERSICULO 

 Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o fará. Salmos 37.5 

 

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 

Vamos precisar de uma mochila, uma garrafa de água, e um chapéu, para representar um viajante 
do deserto. 
 

     
 
 



 
 
 
 
Também vamos precisar de papel pardo, confeccione um camelo pode ser em Eva, ou você pode 
desenhar, o camelo vai ficar no canto do papel, no restante do espaço faça um cenário de deserto. 
 
 

 
 
 
 
Cenário de Deserto 
 

                   
 
 
Para representar Maria vamos precisar de uma boneca, e para representar José vamos precisar de 
um boneco, ou você pode confeccionar em Eva uma Maria e um José, vamos deixar algumas 
sugestões mais deixe sua imaginação livre e seja criativo 
 

                                                             



 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE  

Antes de iniciar a história, você professor pode ensinar uma música para o início e término da 

mesma. 

* Música: Blim Blim Blom,Blim Blim Blom, a histórinha vai começar, e o baby vai escutarrrrrr. 

* Após a história:Blim Blim Blom,Blim Blim Blom,a histórinha já terminou, e o baby já escutouuuuu. 

Oi gente, hoje nós vamos viajar, olha eu trouxe para nossa viajem essa garrafinha de água porque 
nós vamos para o deserto e lá no deserto o sol é muito forte, por isso eu também estou com de 
chapéu para proteger meus olhos do Sol, quem quer vir comigo? 
Então vamos ... Nossa gente olha o que estou vendo ali eu acho que é um camelo, e olha só quem 
está indo viajar de camelo é a Mamãe e o Papai de Jesus, vamos ali falar com eles? 
 
Professor 
 
Oi mamãe e papai de Jesus, onde vocês estão indo? 
Nossa a mamãe de Jesus está grávida, Jesus está na barriga de Maria que legal! 
 
José 
Nós vamos para Belém, a cidade de Davi  
 
Professor 
Mas  Maria está grávida não é perigoso?  
 
José 
O Senhor vai nos guardar e vamos chegar em Belém em segurança  
 
Professor  
 Nós também estamos viajando podemos ir juntos 
 
José  
Vamos juntos sim nossa viagem vai ser muito legal. 
 
Mas nós não podemos ir andando, é muito longe, e agora? 
 
Atividade  
 
Vamos fazer camelos em Eva para cada bebê, não precisa ser grande pode ser como um colar só 
para representar, já leve pronto o camelo e deixe os detalhes para confeccionar com os bebês, 
quando estiver tudo pronto incentive o bebê a brincar de andar no camelo. 
 

 



 
Você pode levar uma garrafinha de água para cada bebê, pois afinal eles vão estar no deserto. 
 
E o mais importante divirta-se com o bebê brinquem de viagem, volte a ser criança e deixe sua 
imaginação livre. 
 
Colocar na arvore. 
 

 

 

 LEMBRANCINHA 

Uma garrafinha de água personalizada 
Fique á vontade para escolher qual material você vai usar para personalizar sua garrafinha. 
 

    


