Tema: Nosso Salvador Chegou
Texto Bíblico: Lucas 2.11 e Gálatas 4.4
Versículo para memorizar: “Mas, quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de
mulher, nascido debaixo da Lei.” Gálatas 4.4
Principio Bíblico: Soberania – Nosso alvo é reconhecer a soberania de Deus em redimir nossa história pessoal
por meio do Salvador, Jesus Cristo.
Quebra gelo:
Bem-vindos à nossa viagem aos tempos bíblicos do Novo Testamento. Vamos embarcar na primeira parada
dessa viagem. Vamos iniciar nosso encontro com novas descobertas interessantes. Por isso, trouxe para vocês
hoje um calendário atual, que usamos no Brasil. Alguém sabe explicar qual o motivo de nosso calendário
possuir 365 dias ou 366 dias, no caso de anos bissextos?
Atualmente existem mais de 40 calendários em uso no mundo!
Mas quem sabe dizer que dia é hoje? Em que ano estamos? Agora alguém sabe que acontecimento que
marcou a divisão da história em duas partes?
Muito bem foi a vinda de Jesus. Sobre isso que conversaremos hoje.
Mensagem: Vamos investigar o que diz no livro de Lucas 2.11 e Gálatas 4.4? (Quem tem sua bíblia pode abrir
e ler, ou apenas leia na sua bíblia).
De quem mesmo o texto está se referindo? Sabemos que Jesus nasceu em Israel como menino. Deus veio
pessoalmente ao mundo em que vivemos. (Mostre a figura do Salvador).
Deus é criador de todas as formas de vida existentes no universo. Ele é Rei Soberano. É Eterno, Criador de
tudo que há na natureza. No momento exato da história, após 430 anos desde que o último livro do Antigo
Testamento havia sido escrito, Deus enviou Seu Filho que nasceu como bebê. Esse menino cresceu e viveu no

Oriente, num país chamado Israel. Seu nome é Jesus, o nosso Salvador. Ele dividiu a história humana em antes
e Cristo e depois de Cristo.
Vivendo no século 21, ou seja, mais de 2000 anos já se passaram desde que Cristo nasceu e cresceu. Jesus foi
criança. Ele viveu numa família com Maria, sua mãe, José, seu pai adotivo e seus irmãos. E nós também
participamos dessa história especial. Há muitas aventuras, novas descobertas e momentos únicos que Deus
reservou para nós em sua história.
Como Jesus, eu e você também nascemos no momento exato, no local e na família determinadas por Deus. E
graças ao seu amor hoje temos o privilégio de conhecer a Cristo, todos os que conhecem a Jesus são
transformados por seu amor, você já foi transformado por Jesus? (Professor aproveite a oportunidade e fale
para as crianças como Jesus deseja transformar a vida delas).
Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi)
Você sabe se os seus familiares são todos do Brasil? Talvez seus avós ou bisavós sejam de outros países, vamos
procurar no mapa esses países. Alguém conhece a história da chegada dos seus familiares ao Brasil?
Os indígenas viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Havia milhões de indígenas vivendo aqui,
hoje esse número diminuiu muito, estima- se, que seja aproximadamente 800 mil índios.
Interceda para que Deus use nossas vidas para ajudar as crianças indígenas brasileiras.
Algumas tribos ainda permitem que crianças indígenas sejam mortas por serem filhas de mães solteiras, por
terem necessidades especiais e até mesmo por terem nascido gêmeas.
Momento de orar:
Peça para as crianças orarem por essas crianças indígenas e pelos missionários que estão falando de Jesus
nessas aldeias.
Convide todos a orar pedindo que Jesus mude também a história da vida delas.
Atividades:
1.Fazer a atividade do dia.
2.Levar para a aula metade da folha de papel sulfite, convide as crianças a criarem o seu próprio calendário,
conte que o calendário que usamos no Brasil é chamado de calendário cristão. Explique que devido a divisão
do nascimento de Cristo, após o seu nascimento os anos são contados de forma crescente e antes do seu
nascimento de forma decrescente e levam a sigla A.C. (Antes de Cristo).
Sugira que eles separem um mês de preferência (do aniversário delas, por exemplo) para fazer o calendário,
decorem com pintura e recorte papéis coloridos.

O SALVADOR CHEGOU!
MEU NOME É: ____________________________
COMPLETE A SUA ARVORE GENEALOGICA, ESCREVE SEU NOME E O NOME DOS SEUS
FAMILIARES.

O SALVADOR CHEGOU!

MEU NOME É: ____________________________
COLE CASQUINHAS DE LÁPIS DE COR NA MANJEDOURA!

“Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da
Lei.” Gálatas 4.4

