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INTRODUÇÃO 
 

DEZEMBRO – O MELHOR FINAL DE ANO DAS NOSSAS VIDAS! 

  Que amor é esse? 
João 15:13 

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

É deste amor que vamos falar e ministrar nossas crianças, aliás o único amor. O nascimento de 

Jesus é resultado do amor Tão grande de Deus! Comemoramos o Natal por causa deste Tão 

grande amor de Deus! Encerramos um ciclo, 2019, pelo Tão grande amor de Deus. 

Nossas crianças saberão a razão de ter Natal e entenderão que se não fosse esse amor não 

teríamos nada! Porque Natal representa AMOR DE DEUS para a humanidade. Porque Natal 

representa o AMOR DE DEUS na vida de cada criança. Porque Natal significa entrega e doação. 

“...de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. ” 

E o mês de dezembro não se limita ao Natal e presentes, mas representa também o final de um 

ciclo para o novo de Deus! 

Nossas aulas terão o Nascimento de Jesus como centro. Então vamos iniciar pelo nascimento de 

Jesus. Porque assim é que é. Antes de Cristo e depois de Cristo. Isto é história! O nascimento que 

mudou a história e transformou calendários! 

 

 Ministraremos as crianças, nesses cinco domingos e seremos todos marcados pela verdade do 

Amor de Deus! 
 

 

Nossas aulas: 

 

 

 Equipe Pedagógica. 

Ótimas aulas !! 

 

 

Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 
Dia 01 Por amor, Deus deu seu único filho O nascimento de Jesus foi assim: Mateus 1:18-25 

Dia 08 Onde tudo começou? Lá no Éden era assim Gênesis 3 

Dia 15 Pessoas especiais Maria e José Lucas 1:26-37 

Dia 22 Dia especial Chegou o tempo do bebê nascer  Lucas 2:1-6 

Dia 29 Novo tempo especial Tempo para tudo Eclesiastes 3:1-8 
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Aula 2 – Onde tudo começou? 

 Lá no Éden era assim 

 

Vamos narrar como era lá no Éden e em que momento Deus decidiu enviar Jesus Cristo ao 

mundo. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Temos a revelação em Gênesis de que Deus sempre quis estar com o homem. O homem foi a 

única criação de Deus que tem seu sopro; seu fôlego de vida. Não colocou seu sopro em 

nenhum animal, nem em plantas.  

Temos a essência de Deus em nós. Somos à imagem e semelhança dele porque ele soprou em 

nós seu fôlego de vida. 

E Deus é AMOR, sua essência é AMOR; sua essência está em nós; seu sopro está em nós, cada 

vez mais quer ter comunhão conosco, porque parte dele está em nós. Ele nos ama. 

Gên. 3:15 é a primeira referência bíblica à obra salvadora de Jesus Cristo (Bíblia Apostólica 

página 12) 

Temos um olhar especial de Deus. Um olhar de um amor que não dá para explica. Mas vamos 

ministrar nossas crianças a saber que elas são amadas e por isso Jesus nasceu e mesmo o 

pecado fazendo separação o nascimento de Jesus nos aproxima de Deus e é isto que 

comemoramos e vamos comemorar para sempre! 

 

Vamos lá? 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Gênesis 2 e 3  

 

OBJETIVOS: 

 

1. Levar a criança a: saber o que significa a palavra Natal. 

2. Que Deus soprou no homem o fôlego de vida. 

3. Que Deus sempre quis ter o homem perto dele e ter comunhão; conversar... e Jesus Cristo nos 

aproxima todos os dias de Deus 

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

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

A Bíblia diz que “até a criança se dá a conhecer por suas ações, se o que faz é puro e reto”, 

então quando falarmos de pecado e de coisas que não agradam a Deus, não será difícil a 

compreensão. Quando falarmos de separação; que as atitudes delas podem ou não as 

distanciar de Deus, elas entenderão. Entenderão que isto aconteceu no lugar mais lindo que 

existia na terra. No lugar onde Deus se encontrava com o homem toda tarde, só para conversar 

com ele. 

E também compreenderão que o nascimento de Jesus Cristo foi um grande presente de Deus 

para trazer o homem de volta, E saberão que todas as vezes que errarem, terá Jesus para as 

trazerem perto de Deus. 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
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 Complete a decoração de Natal. Escolha um suporte; uma árvore ou um desenho, um 

adesivo para colocarmos corações. Nosso 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.  

 Faça uma linda guirlanda de corações para esperar as crianças; 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. Os corações poderão ter nomes ou não. 

   

 

  

 

 

 

 Vamos fazer um game hoje (jogo, uma brincadeira) 

 Faça um circuito bem grande no chão com fita crepe (Tipo 

amarelinha). Pode ser redondo, quadrado, sendo que no final 

do circuito escreva DEUS (com crepe mesmo) 

 Use também um dado gigante 

 Faça bastante cartões escritos várias atitudes erradas 

(desobedecer, xingar, reclamar, roubar, fazer birra, colar na 

prova, enganar, mentir, agredir, brigar...) e deixe os cartazes 

virados em duas caixas numa escreva PAR e na outra ÍMPAR 

 Faça cartões com a frase “JESUS NASCEU” 

 Faça também vários cartões com atitudes boas, (amar, fazer 

carinho, obedece, falar sempre a verdade) mas as atitudes 

erradas em que ser em número maior que as certas. 

1. O objetivo é “Ficar mais perto de Deus” 

2. A criança joga o dado. O número que cair se for PAR a criança 

pega o cartão da caixa par e se for ÍMPAR, da caixa ímpar. 

3. Se pegar atitude boa, ela anda casas. Se pegar atitudes errada ela volta casas. 

Isto deve estar escrito no cartão Exemplo: Desobedeceu – volta 2 casas. Ajudou o 

papai – avança 2 casas. Mentiu – volta 3 casas.... 

4. Se pegar o nome JESUS NASCEU, ela avança 3 casas  

5. Vence aquele que conseguir chegar mais perto de Deus. Mas neste jogo, o objetivo 

não é perder, e não é uma competição, mesmo que possa parecer. 

Administre o Jogo de tal maneira que os jogadores todos cheguem perto de Deus. 

Por exemplo, se o jogador estiver “muito mal” ele pode pedir o cartão JESUS NASCEU 

por duas vezes. Daí ele grita “EU QUERO JESUS”.  

E quando você ver que a situação do jogo não está bem, isto é, estão todos bem 

longe, você vai dar o bônus: Toca o sino ou outro sinal, um apito. Todos os jogadores 

dizem JESUS NASCEU e todos pode avançar e chegar até “DEUS”. 

Dependendo do tamanho do circuito, podem jogar 3 ou 4 crianças, caso contrário 

faça de duas em duas várias vezes. 
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Lembre-se: Neste jogo não tem perdedores (apesar de que as crianças vão pensar 

isto) 

MINISTRANDO: 

Crianças! Que lega! Quem gostou do jogo? Puxa, ainda bem que todos conseguiram chegar. 

Sabe, este jogo me fez lembrar da Bíblia. 

Bem no comecinho, Deus criou todas as coisas! Criou o homem, Adão e a mulher, Eva e deu 

para eles um lindo jardim, inteirinho para eles! Um lugar maravilhoso! E todas as tardes Deus vinha 

conversar com eles. 

Um dia Deus falou assim:  

- Olha este jardim é de vocês. Vocês podem fazer o que quiserem, podem comer das frutas das 

árvores que vocês quiserem. Mas na minha árvore não pode. 

- Qual Deus? 

- Aquela que fica no meio do jardim. Não comam dela. Porque se um dia vocês comerem vocês 

vão morrer, vocês vão ficar separados de mim. 

- Está bom Deus, a gente não vai comer, não. Nem vamos chegar perto. 

E passaram os dias, como se fosse o jogo. Estavam felizes e todos os dias Deus vinha à tarde e 

ficava conversando com eles. 

Um dia Deus veio, no final da tarde, mas eles não estava lá. Onde será que eles estavam. Deus 

os chamou: 

_ Adão, Evaaa! Onde vocês estão?  

E nada deles aparecerem. Deus chamou, chamou, mas eles não apareceram. Deviam estar 

bem longe mesmo, porque não ouviam a voz de Deus. Não escutaram Deus chamar. 

Na verdade, eles estavam se escondendo de Deus. 

Por que será que estavam escondendo? Ai, ai, ai! Será? Será que fizeram alguma coisa de 

errado? Não teriam motivo para se esconder de Deus senão... 

Não, não acredito! Eles desobedeceram! Eles comeram da árvore que ficava no meio do Jardim 

que Deus falou que não era para comer! 

Isto mesmo, pessoal! Foi isto que aconteceu! 

Eles apareceram devagarinho, ainda se escondendo e disseram 

_ Ouvimos sim tua voz, Deus, mas ficamos com vergonha. Por que agora vimos que não temos 

roupas. 

 Deus ficou muito bravo e perguntou? 

- Quem foi que disse para vocês que vocês não têm roupas?  Por acaso você comeu a fruta 

da árvore que eu o proibi de comer? 

O homem disse: 

— A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. 

Então o SENHOR Deus perguntou à mulher: 

— Por que você fez isso? 

A mulher respondeu: 

— A cobra me enganou, e eu comi. 

Uau! Que coisa triste, eles andaram para trás ficaram longe de Deus. Não podiam fica r mais 

perto. Não podiam fica no jardim. Deus mandou eles embora. Com muita tristeza, deus sabia 

que o pecado tinha entrado e todo mundo que nascesse, já iria carregar o pecado junto. 
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Naquele momento não tinha jeito. As coisas erradas, o pecado sempre, sempre, separa os os 

homens as mulheres e as crianças, de Deus. 

Mas naquele dia mesmo, Deus disse para a cobra (ou serpente) que era o diabo disfarçado: 

- Você vai sempre rastejar pelo chão! Você é inimiga para sempre!  

Então Deus revelou seu plano para trazer o homem de volta; para trazer todas as pessoas de 

volta, todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças de volta, para bem pertinho dele. 

Ele disse:  

- Uma mulher vai ter um bebê e este bebê quando crescer vai esmagar sua cabeça e você será 

destruída para sempre e eu vou trazer todos de volta para fica r bem perto de mim como era 

antes. 

Crianças, passou muito, muito, muito tempo e a Palavra de Deus aconteceu. Jesus nasceu. 

Lembra da semana passada, que aprendemos como foi? 

JESUS NASCEU! NASCIMENTO!  

Por isso comemoramos o Natal! 

Deus amou o mundo muito, muito, muito, que nasceu Jesus, seu filho. E ele deu Jesus, entregou 

como oferta para que todos possam acreditar nele. E todos que crerem nele terão de volta o 

lugar junto com Deus. 

 

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. 

Eu quero, ficar bem perto do Senhor, por isso agora, eu recebo Jesus no meu coração! 

Perdoa todas as coisas que eu fiz de errado, eu clamo o nome de Jesus. 

Vem Jesus eu preciso de você! Eu quero Deus! 

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. O que Deus deu para o homem e a mulher? 

2. O que eles podiam fazer? 

3. Por que eles se esconderam? 

4. Que foi que os fez saber que estavam pecado e não tinha roupas? 

5. O que Deus fez? 
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6. Quem era a cobra? 

7. O que Deus disse para ela? 

8. O que aconteceu muito muito tempo depois? 

 

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  

 

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: 
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LEMBRANCINHA 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


