
 
 

Dezembro- Que amor é esse! 
 

 

 Aula 1- O nascimento de Jesus 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):                                                                                                 

  
Olá meus queridos, que legal chegou o mês do natal, de festas, confraternizações e final de ano, 
final de mais um ciclo cumprido. 
Mas vocês já param para pensar que este mês é mês que ficamos mais emotivos, vocês já 
perguntaram para Deus o porque desta sensibilidade? 
Eu já, é algo tão profundo, por que Jesus é amor, é consolo, é conforto Jesus é Emanuel “Deus 
conosco”, olha que profundo ele é Deus conosco em todos os dias do ano, 365 dias, 24 horas por 
dia, e por que nós só deixamos Ele fluir nesta época do ano? Por que esta sensibilidade aflora 
muito mais nesta época do ano, por que só paramos neste final de ano para fazermos uma 
reflexão do que aconteceu de bom ou de ruim em nossa vida neste ano, e prestarmos um pouco 
mais de atenção naquilo que Jesus nos aconselhou, nos mostrou daquilo que poderia ser feito e 
não foi, no meio do ano por exemplo. 
Por que sempre pensamos, ainda tem tempo, e os meses vão passando, e ai você chega no final 
do ano, e percebe que chegou o tempo de ajudar o próximo com uma cesta básica, adote, com 
uma visita enfim você envolvida pela emoção do mundo, segue o mesmo ciclo de mundo. 
Mas nós na verdade temos  que nos dispor a isso todos os dias, por que jesus vive e esta 
conosco até a consumação do século, e podemos fazer isso não só no natal, mas todos os dias, 
falar quem verdadeiramente é Deus e o que ele nos proporciona, que ele é real e vive. 
Meus amados que neste natal  pare para refletir o que realmente foi o nascimento de Jesus, você 
já pensou que você  faz parte desta história, José teve a honra de ser enviado para ser o pai 
biológico de Jesus, Maria foi escolhida para gerar Jesus aquele que trouxe vida eterna aos que 
nele crê, e você é a imagem e semelhança de jesus, co-herdeiro de jesus, o natal é para que 
você não se esqueça que você também tem um envio apostólico e que você faz parte da 
genealogia de Jesus, e o quão importe é o seu papel aqui na terra, no seu ministério, no seu 
trabalho, no seu ciclo de amizades... 
Deus escolheu você para fazer parte desta história, não foi o seu irmão, nem sua irmã, foi você, 
olha que privilégio você meu amado e amada. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 1:18 a 25 
 
OBJETIVOS: 

 
      Levar os nossos bebês que o natal é muito mais que comemorações, a montagem da árvore 
de natal, os presentes que se ganha no natal, leva-los a entender que o natal é o nascimento de 
Jesus e o quão importante foi este nascimento, e o que significou para nós este plano de Deus. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 Vamos começar hoje, nossa decoração de Natal. Escolha um suporte; uma árvore ou um 

desenho, um adesivo para colocarmos corações. Nossa tem á 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.  



 
 

Dezembro- Que amor é esse! 
 

 

 Faça uma linda guirlanda de corações para esperar as crianças; reúna-se com sua 

equipe para 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. Os corações poderão ter nomes ou não. 

 

  

 Antes de começar a história, para que entendam o que o Amor de Deus é por nós, vamos 

ter uma Situação Problema. Um casinho, para que as crianças possam opinar e resolver. 

Abaixo tem uma sugestão, mas pode ser outro contexto com a mesma ideia ou 

conteúdo. 

 Para a história, use figuras grandes e individuais, só para fixar sua fala. Modelos anexos 

 Os maiores poderão fazer um desenho. Pode dividir em turmas e cada um faz uma figurar. 

José Maria, Anjo Jesus.  

Leve recortes e material para isto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRANDO  

  
Olá amiguinhos, olha que legal, chegou o mês do natal, e neste mês vamos relembrar da história 
de Jesus. 
Quem sabe onde foi o a cidade onde  nasceu Jesus? 
Aaa eu ouvi Belém é isso aaa muito bem foi em Belém bem longe daqui temos que ir de avião 
para chegar. 
Quem sabe quem é o papai e a mamãe de Jesus? E quem foi visitar Jesus e levou muitos 
presentes para ele? 
Aaaa muito bem vocês acertaram o papai é José e a mamãe de jesus é Maria  



 
 

Dezembro- Que amor é esse! 
 

 

E quem levou presentes para Jesus foi os magos olha que legal, vocês viram quem foram os 
primeiros a dar presente e quem foi o primeiro a receber presentes 
Então é por isso que hoje nós também temos o habito de dar presente para quem amamos por 
que foi assim com o menino Jesus. 
E olha que legal, por isso que temos sempre que ter em nosso coraçãozinho que o primeiro a 
ganhar presentes sempre vai ser Jesus, isso se chama primícias e depois presenteamos as 
pessoas que amamos, vocês entenderam? 
Agora me digam onde Jesus nasceu? 
Foi em um hospital? Será que lá naquela época tinha hospital, não né? 
Jesus nasceu em um celeiro e foi colocado onde? E por que ele nasceu naquele celeiro?  
Por que tinha um homem muito mal que estava perseguindo Jesus e seus papais então Maria e 
José se esconderam neste celeiro e ali chegou a hora de Jesus nascer. 
Vocês viram que linda a história de jesus Gostaram? 
 
 
ORAÇÃO: 

 
Papai do céu, muito obrigado (a) por trazer ao mundo o nosso resgatador, Jesus, que este natal 
as famílias viviam um natal cheio de bençãos, presentes suprimentos e provisões.  
 
VERSÍCULO: 

Mateus 1:2 E perguntavam: Onde está o recém -nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua 
estrela no Oriente e viemos aqui para adorá -lo. 
 
ATIVIDADES 

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 primeira sugestão: Vamos espalhar o amor de Jesus! 

 

 
  



 
 

Dezembro- Que amor é esse! 
 

 

 
LEMBRANCINHA 

 

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

 

 

 
 

 

 

 


