Advento II
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)

Esse é a nossa segunda semana de Advento. 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 e quer morar no nosso coração.

1º) Quebra gelo:
Viagem para o céu.
Comece explicando ao grupo que todos vão fazer uma viagem
para o céu, mas cada participante só pode levar uma única coisa,
pode ser uma pessoa, animal ou objeto, mas só pode ser uma.
Faça várias rodadas e o líder vai dizendo se irá para o céu ou não.
Sugestão ao líder:
Explique para as crianças que o único caminho para
chegar ao céu é indo com Jesus.

2°) Mensagem (25 min):
O Natal é uma época muito alegre porque lembramos que Deus foi
maravilhoso conosco e nos deu o Seu filho, Jesus, como presente para
nos salvar. Todas as pessoas cometem coisas erradas, que são
chamadas de pecado, e isso nos afasta de Deus. Então o anjo anunciou
que Jesus viria à terra para nos livrar desses pecados e nos salvar.
A Bíblia conta a história do primeiro Natal, quando Jesus nasceu. José e
Maria foram escolhidos para serem seus pais aqui na terra e cuidarem
dele desde o nascimento até a fase adulta. O casal precisou ir até Belém
para registrar o nascimento ao governo, mas a cidade estava muito
cheia e não tinha espaço na hospedaria para eles ficarem. Então Jesus
nasceu em um estábulo, lugar onde moram os animais. Foi uma noite
muito especial.

Jesus cresceu em Graça e estatura e, quando se tornou adulto, fez
muitas maravilhas para as pessoas, assim elas creram que Ele era o filho
de Deus.
Certo dia, Ele estava em um barco com seus amigos ensinando quando
começou a cair uma grande tempestade, mas Jesus não ficou com
medo, Ele levantou e disse para as ondas se acalmarem. As ondas
pararam imediatamente e o vento se acalmou. As ondas e o vento
obedeceram porque Jesus é o filho de Deus.
As pessoas amavam ouvir os ensinamentos de Jesus, quando Ele
começava a falar, a população ficava ao redor para escutá-lo. Um dia
tinha mais de cinco mil pessoas estavam ouvindo Jesus, mas quando a
hora do jantar chegou, todos estavam com fome e não tinham onde
comer. Então Jesus fez outro milagre: ele pegou cinco pães e dois peixes
de um jovem, uma quantidade que aos nossos olhos não seria
suficiente, e partiu, dividindo para os amigos mais íntimos. Ele pediu
que os amigos dessem de comer às pessoas, assim eles distribuíram
várias vezes e sempre havia suficiente para todos. Quando terminaram
de distribuir, havia até sobrado alimento! Deus sempre nos dá mais do
que precisamos, Ele pensa em cada detalhe. Quando todas as pessoas
viram esse milagre, todos souberam que Jesus é Filho de Deus.
Você sabia que Jesus não veio para a Terra só para salvar os adultos? É
verdade! Ele ama as crianças! Jesus passou bastante tempo com as
crianças também, ensinando sobre Deus. Ele dizia “Deixem vir a mim as
crianças” porque sabia que elas precisam conhecer a Deus e também
precisam de um Salvador. Jesus ama todas as crianças do mundo e
deseja que os adultos sejam como as crianças, puros e verdadeiros.
Você lembra que no começo da história um anjo disse que Jesus veio
para nos salvar? Então, Jesus morreu em uma Cruz para receber o
castigo por todos os nossos pecados, como mentir, falar palavrão,
desobedecer e brigar. Jesus nunca pecou, mesmo assim Ele escolheu
sofrer em nosso lugar. Ele sofreu muito quando estava na cruz e depois
morreu. Como no céu não pode existir pecado, Jesus levou todos os

nossos pecados naquela cruz, porque Ele quer viver conosco lá no céu
um dia. Deus nos ama muito.
Depois que Jesus morreu, Ele ficou três dias sepultados, mas foi
ressuscitado por Deus. Aquele lugar onde Jesus foi sepultado está vazio,
pois hoje Jesus vive! Ele está no céu junto com Deus Pai preparando um
lugar para todos que crerem nEle como Salvador e amá-Lo de todo
coração.
Fonte adaptada: Lição: Jesus nosso maravilhoso Salvador – O evangelista de
crianças 2007.

3°) Aplicação:
Deus nos prometeu que se nós crermos em Jesus, seremos salvos
dos nossos pecados. Você já pediu para Jesus ser o seu Salvador?
Ele vai perdoar todos os seus pecados e ficar com você para
sempre, até o dia que nós nos encontrarmos com Ele. Diga a Ele
que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Confie no
Senhor e convide-o para entrar no seu coração
Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Todas as questões (de 3 a 9 anos).
1) Você sabia que Jesus ama muito as crianças? Você crê que
Deus te ama muito e quer que você O conheça?
2) Jesus amava muito as pessoas e amava ajudá-las. Você gosta de
ajudar as pessoas (mamãe, papai, amiguinhos)?
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: Fazer a atividade de acordo com a faixa etária

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

Advento II
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Marque a figura que mostra quantos pães e peixes Jesus
multiplicou.

2) Ajude o menino a levar seu lanche até Jesus.

Advento II
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
Encontre as diferenças nos desenhos abaixo:

