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AULA 4- Eu vi um coral n Céu 

Nessa aula vamos falar sobre a honra daqueles pastores, ao serem os primeiros a receberem a noticia de 
que o salvador do mundo estava ali a poucos kilometros de onde eles estavam, saiba que essa mesma 
honra esta sobre sua vida. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Os pastores naquela época eram considerados um grupo marginalizado, pois não cumpriam com as 
tradições judaicas, entretanto foram os primeiros a ouvir a noticia que o messias já estava entre eles, o 
Senhor foi tão maravilhoso que mandou um anjo com toda sua glória, para dar a notícia e logo em seguida 
uma milícia angelical, demonstrando o cuidado de Deus com os pobres e desprezados, demonstrando que 
ele não veio só para o Judeu ou só para o rico, ele veio para o humilhado, para o abatido e sobrecarregado, 
aqueles que o mundo desprezou o Senhor elegeu curou e transformou, você é escolhido e eleito, não deixe 
nada ofuscar o brilho da glória de Deus que está em você. 
 

LEIA E MEDITE: 

 

Lucas 2:8 ao 20 rodapé da biblia apostólica da mesma páginas 
 
OBJETIVOS: 

 
Levar a criança a saber que ela é escolhida de Deus. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Vamos precisar de um avental de contação de historia e dos personagens que são:  
 
1 comitiva de anjos  
1 Anjo 
3 Pastores  
O celeiro e a manjedoura com Jesus. 
 

Ou o mesmo recurso da aula passada. 
 
Sugerimos também um teatrinho. 
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MINISTRANDO: 

 

Olá meus amiguinhos, hoje nós vamos conhecer a história de 3 pastores que moravam bem pertinho da 
cidade onde Jesus nasceu, lá em Belém, eles cuidavam de ovelhas, e ninguém respeitava eles, mais no dia 
do nascimento de Jesus o salvador do mundo, vocês não vão acreditar, o Senhor mandou um anjo bem 
bonito todo brilhante, para dar a noticia do nascimento do messias  o Papai do céu escolheu aqueles 
pastores que ninguém lembrava para anunciar a noticia mais feliz da terra, e logo depois do primeiro anjo 
chegaram os amiguinhos, mais anjinhos e eles começaram a louvar, como era lindo, os pastores  foram 
correndo ate o lugar onde estava Jesus para louvar e adorar o Rei dos Reis, assim como o Senhor escolheu 
aqueles pastores para anunciar o rei dele na terra, escolheu você também ele te ama, então nunca pense 
que você está esquecido, porque ele está com você em todos os momentos 
 
ORAÇÃO: 

 

Papai do céu muito obrigado por estar sempre comigo. Em nome de Jesus. Amém! 
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VERSICULO: 

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se 
chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 
Isaías 9:6 
 
ATIVIDADE: 

 

Confeccionar um “anjinho de fantoche”. 

 
 

Vamos fazer uma ceia de natal decore a sala e a mesa da melhor maneira. 

 
 

LEMBRANCINHA: 

Deve ser bem especial, segue sugestão. Dentro você pode colocar um livrinho sobre o nascimento de 
Jesus. 
 

  
Feliz natal! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/9/6+

