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  AULA 2 

MAMÃE  ESPECIAL 

 

Hoje vamos falar de MARIA, A MULHER que Deus escolheu especialmente para ser mãe 

de Jesus.   

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Nosso foco hoje, é em Maria, uma moça comum como qualquer outra mas com um 

coração que adorava a Deus. Como ultimamente a Bispa Sonia nos tem ministrado: 

“Deus não está buscando adoração. Ele busca adoradores!” E Maria certamente era 

adoradora, porque ela achou graça = foi agraciada, caiu no nas graças de Deus. Foi 

escolhida; suas atitudes e ações foram favoráveis diante de Deus. Deus olhou para terra 

procurando uma mulher em que poderia colocar no ventre seu filho. Maria era muito 

especial mesmo! Deus precisaria de “um lugar” para que Seu filho pudesse ficar nove 

meses e vir à luz. Maria alcançou o favor de Deus “favorecida”. Seu ventre era especial! 

A mãe de Jesus aqui na terra. 

Nosso foco hoje é mostrar para as crianças que Deus entre todas as mulheres escolheu 

uma para ser a mãe de Jesus. 

Da mesma maneira Deus escolhe as mães das crianças. 

Primeiro ele planeja em criar, formar, depois ele escolhe uma mulher especial para ser 

mãe e criar e cuidar desta criança. Até ela estar formada e pronta para fazer o que 

Deus deseja. 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Lucas 1:26-37 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Levar a criança a entender que Deus a desejou e a formou uma criança linda e 

maravilhosa; cada detalhe, cada parte do corpo; 

2. Que Deus buscou e escolheu uma mulher muito especial para ser sua mãe; 

3. Que hoje é o dia das Mães e que em primeiro lugar as crianças devem amar e 

obedecer. 

4. Agradecer a Deus pela mãe maravilhosa e especial que ELE escolheu para cada 

criança. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Vamos aproveitar o sentimento genuíno da criança e acrescentar o princípio de que 

Deus escolheu para ela uma mulher especial para ser sua mãe. 

O que precisamos atentar é para crianças que estão separadas de suas mães, pela 

morte ou por qualquer outro motivo. Precisamos ser bem sensíveis para que o dia das 

mães não seja uma marca negativa na vida delas. 
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Neste caso já ore antes pedindo muita sabedoria ao SENHOR e assegure-se de que esta 

criança será muito amada e terá o entendimento de que a barriga de que ela nasceu 

foi muito, muito especial. Que Deus a ama tanto, tanto, que nunca a abandonou e que 

escolheu outra pessoa (tia, avó...) para cuidar dela para que ela seja aquilo que Ele 

desejou 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

1. Consiga muitas imagens de barrigas grávidas o suficiente uma para cada criança 

e monte um painel. Sem mostrar o rosto da mulher. Cada criança deve escolher 

“sua” barriga e colocar o nome nela  

2. Leve um globo ou a figura de um ou um desenho do mundo  

 

 
MINISTRANDO: 

Olá crianças,  

Hoje é um dia muito especial.  

Mas ante de falar deste dia, quero fazer uma pergunta. 

Quantas mulheres vocês acham que existem no mundo inteiro? 

Humm... Bastante né? Acho que não dá para contar. Mas tem muitas, muitas, muitas...!! 

Infinito. 

 

Só as mulheres ficam grávidas. Só as mulheres é que tem bebês nas suas barrigas! 

Cada barriga grávida é diferente uma da outra. Porque dentro de cada barriga tem um 

bebê (ou dois) diferentes. 

Todos nós nascemos de uma barriga. Então vamos fazer uma atividade agora. Estão 

vendo o painel das barrigas que eu montei? Olhe bem para esses barrigões. Imagine 

qual que poderia ser o seu. Qual você escolheria? 

Já pensou? Já escolheu? Então um a um vai lá e fala qual você escolheu para ser seu 

barrigão. Se por acaso alguém escolheu o mesmo, escolheu outro, é só uma 

brincadeira. Tudo bem! Tem barrigão para todo mundo. Quem é irmão vai ter que ser a 

mesma barriga, ok? Então finquem juntos e escolham. Eu também vou escolher uma 

barriga para mim. 
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Um dia, Deus também teve que escolher uma barriga, quero dizer uma mulher para o 

Seu filho nascer. E depois de nascer da barriga desta mulher, seu filho a chamaria de 

mãe e ela cuidaria dele quando bebê para dar o peito, dar mamadeira, dar papinha 

trocar suas fraldas, ensinar as coisas para ele, proteger, fazer curativos quando ele caísse 

e ralasse o joelho, dar remédio quando ficassem doente. O que mais? O que uma 

mamãe faz para seu bebê? Me ajudem... 

E Deus então escolheu uma moça e o nome dela era Maria. 

Maria era uma mulher que amava e adorava a Deu. Ela obedecia a palavra, era 

cuidadosa e carinhosa. Deus olhou e falou: É esta! 

Então a enviou um mensageiro para dar-lhe a notícia! Era um anjo! O anjo principal lá do 

céu. 

No começo Maria ficou bastante assustada! Nunca tinha visto um anjo e agora tinha um 

anjo na casa dela, falando que ia ser mãe! 

- Mãe eu? Mas eu não posso!  

Mas o anjo disse que Deus é que iria ajuda-la em tudo e colocaria Seu filho na barriga 

dela, então ela não precisaria se preocupar. 

Então Maria entendeu que era Deus que estava falando com ela e disse: 

- Então está bem! Que se cumpra sua palavra em minha vida. Pode sim! Eu quero ser a 

mãe deste bebê especial.  

Este bebê se chamará Jesus – disse o anjo – E sua missão será salvar o mundo do 

pecado. 

Tudo bem – disse Maria! 

A barriga cresceu, Jesus foi formado na barriga de Maria. 

Nasceu, cresceu, aprendeu uma profissão com pai dele aqui na terra. Ele era 

carpinteiro. 

Mas esta era a missão dele? Ser carpinteiro? 

Não! Sua missão era salvar o mundo e Ele salvou! Ele morreu na Cruz e não ficou morto. 

Aprendemos que ele ressuscitou e vai voltar para nos buscar! 

 

Hoje é um dia especial que todos chamam de Dia das Mães. 

Sabem, tinha muitas mulheres no mundo, mas Deus escolheu uma mãe para cada 

criança. Deus escolheu uma mulher especial para você! 

Como dissemos, ela cuida ela protege ela dá remédios, cura o machucado, ajuda na 

lição de casa... 

Cada criança aqui foi formada na barriga da mamãe. Ela é especial.  

 

Vamos agradecer a Deus pelas mães? 

Vamos fazer um painel. Vou dar um coração para cada um e você vai escreve ai o 

nome da sua mãe, ok? 

 E daí cada um vai colar no painel o coração e quando você vier você vai falar uma 

palavra de amor para sua mamãe e uma oração ok? (Ajude os menores)  

 

(Depois que o painel estiver pronto. Coloque óleo da unção da mão de cada um e 

todos vão para o painel orar por suas mães.) 

Faça a oração final. 
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ORAÇÃO: 

 

Senhor, neste dia, quero agradecer por minha mãe. Quero louvar porque o Senhor 

escolheu entre todas as mulheres uma especial para ser minha mãe. Te amo Senhor! E 

obrigado por Jesus que também nasceu morreu e ressuscitou por mim  

 

Louvor : 

Aline Barros – Aos olhos do Pai. 

Anderson Freire - Raridade 

 

VERSÍCULO: 

 

9...0 Te Louvo Porque De Uma Maneira Super Maravilhosa,  O Senhor Me Formou E Tudo 

Que O Senhor Faz é Muito Muito Lindo (Salmo 139 14 adaptado para Kids) 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Vocês acham que Maria entregou uma oferta? Qual oferta que ela entregou? Ela 

mesma! 

Tudo que entregamos com amor, o Senhor Recebe e transforma. Nossas ofertas vão 

abençoar a casa de Deus. Por pouco que seja, Deus sempre vai olhar nosso coração. 

As nossas ofertas vão construindo um altar, um lugar que Deus sempre vai gostar.  

  

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

1. Como se chama a mulher da nossa aula de hoje? 

2. O que aconteceu com ela? 

3. Quem apareceu para ela? 

4. O que ele queria? 

5. Ela aceitou o que Deus queria dela? 

6. O que ela seria? Mãe de Quem? 

7. De onde cada um nasceu? E que escolheu? 

 

ATIVIDADE 

 

Um cartão especial de amor para mamãe 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

 

Ainda Campanha da Formação hoje aprendemos que de todas as mulheres que havia 

no mundo, Deus escolheu uma, uma muito especial para ser a mãe de seu filho Jesus. 

Esta foi Maria, que aceitou ser mãe. 

Deus escolheu para cada criança uma casa especial e uma mulher especial que é a 

mamãe.  
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Talvez não seja a mamãe que toma conta e cuida agora, mas Deus se preocupa e não 

deixa nenhuma criança sozinha. Sempre ele escolhe uma pessoa especial para cuidar 

do que é mais precioso para Deus que é. 

 

Desafio da Semana:  

Cada criança vai fazer uma coisa especial para mamãe. Pode ser um cartão, enxugar 

uma louça, ajudar numa tarefa especial.   

 

Ótima semana! 

Deus os abençoe! 

 

 

LEMBRANCINHA: 

Cartão para Mamãe: LEVAR OS BOTÕES E PEÇAS E CARTÕES RECORTADOS  
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