Advento I
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)

Nessa semana estaremos iniciando os Adventos. Esse
período é onde nos preparamos para comemorar o
nascimento de Jesus com a alegria e esperança da volta
Dele para nos buscar e com Ele vivermos juntos.
Tempo de Louvor (10 min)
Como é bom louvar a Deus com músicas que exaltam a Ele e
reconhecem o seu sacrifício de nascer como humano, morrer e
ressuscitar, nos garantindo a salvação.
Sugestão de músicas:

1. Vem chegando o Natal – Aline Barros
https://www.youtube.com/watch?v=o5Jyfhvij98

2. Brilha Jesus – Aline Barros
https://www.youtube.com/watch?v=JJYftrKPs_Y

3. Chegou o Natal – Turma do Print
https://www.youtube.com/watch?v=6b1qpeTQg0c

Texto Bíblico:
Versículo para memorizar: "Porque Deus tanto amou o mundo
que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não
pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16

Princípio Bíblico: Ensinar que Deus nos ama incondicionalmente e
mesmo com nossos pecados e erros, esse amor não deixa de nos
alcançar. Apesar de nossas falhas, Deus quer caminhar conosco
onde nós formos. Ele quer morar no nosso coração.

1º) Quebra gelo:
Hoje é dia de sermos carteiros.
Escreva, com a ajuda de um adulto, uma carta falando sobre o amor de
Deus pela pessoa que a lerá. Você pode começar a carta da seguinte
forma: Amigos, eu não sei quais problemas você tem passado, não sei
suas preocupações e nem os seus sonhos, porém conheço alguém que
sabe tudo isso e quer ajudar você, o nome Dele é Jesus... (e continue a
carta). As crianças podem desenhar algo representando o amor de
Cristo e coloque em um envelope. Do lado de fora do envelope,
escrever: Essa carta é pra você, existe alguém que te ama muito. E
assim, coloque na caixinha do correio de alguém ou entregue
pessoalmente.

2°) Mensagem (25 min):
Há muitos e muitos anos atrás, havia alguns homens que
gostavam de estudar as estrelas. Eles sabiam o nome de várias
constelações e conheciam a posição que cada estrela ficava no
céu. Esses homens sabiam que nenhuma pessoa era capaz de
mover uma estrela, mas ainda não conheciam Deus de verdade.
Alguns anos antes disso acontecer, existiu um homem chamado
Daniel que era muito amigo de Deus e escrevia sobre Ele. Em uma
das escrituras, Daniel disse sobre a vinda do Messias.
Certa noite, os sábios descobriram uma estrela nova no céu e
acreditaram que era sinal do nascimento do Messias e resolveram
saber mais sobre Deus. Mas para que eles pudessem conhecer
mais, tiveram que fazer uma longa viagem. Viajaram por semanas

seguindo a estrela que apontava para a Babilônia, o país dos
judeus. Um dos sábios sugeriu que eles levassem presentes, já
que iriam conhecer o rei. Então decidiram levar ouro - por ser
muito valioso e digno de um rei; incenso – pois servia para
adoração; e mirra – um perfume muito valioso da época no país
deles. E assim, seguiram viagem para descobrir sobre Deus.
Eles sempre caminhavam em direção à estrela, até que um dia
chegaram em Jerusalém, a capital dos judeus. Chegando lá, foram
perguntando para as pessoas onde estava o rei dos judeus, mas
elas não sabiam sobre ele, só conheciam o rei Herodes. Todas as
pessoas respondiam a mesma coisa, que somente Herodes era o
rei dos judeus. Até que essa pergunta chegou a Herodes, e ele
com medo de perder o reinado, queria descobrir onde estava o
recém-nascido rei para tirar a vida dele.
Em seguida, os sábios viram a estrela se movendo e apontando
para Belém, e seguiram para lá. Eles procuraram e procuraram, e
enfim encontraram o pequenino Rei dos judeus. Provavelmente a
mãe de Jesus, Maria, contou toda a história do milagre do
nascimento. Eles se ajoelharam diante de Jesus e o adoraram,
pois creram que Jesus é o filho de Deus. Honraram a Ele
entregando os preciosos presentes: ouro, incenso e mirra.
E, assim, os sábios viajantes puderem conhecer o nosso Deus e as
coisas maravilhosas que Ele faz. E conheceram Jesus, o Messias.
Aquele que veio para nos salvar dos pecados e nos unir
novamente com o Pai.
Fonte adaptada: Lição: A mensagem da Estrela – APEC

3°) Aplicação:
A Palavra de Deus diz: “Ele mesmo levou em seu corpo os nossos
pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os
pecados e vivêssemos para a justiça; por suas feridas vocês foram
curados” 1 Pedro 2.24. Jesus Cristo morreu, derramando Seu
sangue pelos pecados de todo o mundo, mas depois de três dias
venceu a morte e ressuscitou. Ele vive no céu e quer morar no seu
coração através do Espirito Santo. Você quer conhecer a Deus?
Confie no Senhor e convide-o para entrar no seu coração.
Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 2 (3 a 5 anos) e todas as questões (5 a 9 anos)
1) Você já viu uma estrela? Você sabia que foi Deus quem a fez?
2) Quando Deus criou a estrela no céu para que os sábios a
vissem, é porque Deus os amava e queria que os sábios O
conhecesse. Você crê que Deus te ama muito e quer que você O
conheça?
3) Os sábios não tiveram preguiça de viajar para conhecer a Deus.
Você tem preguiça de orar ou ler a Bíblia? Você sabia que fazendo
isso, é uma forma de conhecer Deus?
4) Quando obedecemos ao que Deus nos diz na Bíblia, o Espírito
Santo nos ajuda a aprender mais sobre Deus e nos ajuda a
lembrar daquilo que já aprendemos. Você é uma criança
obediente?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por ter mandado à Terra o Seu filho para
nos salvar. Diga para Deus que queremos conhece-Lo ainda mais.
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

Advento I
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

Advento I
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Qual foi o presente que Jesus recebeu dos sábios? Siga a
linha para descobrir.
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Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________

