Advento IV
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Esse é a nossa quarta 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.

1°) Mensagem (25 min):
Nessa semana, contaremos a história de quatro pessoas que viveram na terra
há muitos e muitos anos atrás.
O primeiro personagem é Jessé. Ele era um bom menino, ajudava seus pais nos
afazeres, estudava bastante e a maior parte do tempo se comportava bem.
Porém Jessé às vezes desobedecia a seu pai, falava palavrões, roubava coisas
no mercado. Jessé sabia que essas coisas são chamadas de pecado.
Um dia, o pai de Jessé leu a história de Adão e Eva para ele, e Jessé descobriu
que Deus se entristece quando pecamos e que a punição do pecado é a morte.
E é por isso que a família de Jessé oferecia sacrifícios de animais, para que os
seus pecados fossem perdoados por Deus. Porém eles sabiam que esses
sacrifícios não durariam para sempre, porque Deus havia prometido que
enviaria um Salvador para o mundo e assim todos os pecados seriam
perdoados.
A segunda personagem da nossa história é Maria. Ele era uma jovem que
sonhava com seu casamento que estava próximo. Mas algo aconteceu na vida
dela que mudou para sempre. Em um dia comum, o anjo Gabriel apareceu para
ela dizendo para ela se alegrar, pois ela era favorecida e o Senhor era com
Maria.
O anjo percebeu que Maria não entendeu muito bem o que ele quis dizer,
então ele disse para Maria não ficar com medo. Então após isso, o anjo Gabriel
contou que ela daria à luz um menino, que seria grande e que o reino dEle
nunca teria fim. Ele disse também que esse bebê seria Filho de Deus, o
Salvador que foi prometido e seu nome seria Jesus.
O noivo de Maria, José, não acreditou na história e queria acabar com o
relacionamento deles, mas naquela noite um anjo apareceu em seu sonho e
disse que o filho que Maria estava esperando era obra de Deus e do Espirito
Santo e o nome do bebê deveria ser Jesus porque Ele salvaria todo o povo dos
pecados.
Após alguns meses de gravidez, José e Maria tiveram que viajar até Belém
porque o imperador César Augusto ordenou que cada pessoa fosse para a
cidade de sua família para se registrar. Sendo assim, a cidade de Belém estava

muito cheia e não havia lugar para José e Maria se hospedarem. Até que um
hospedeiro se comoveu com a situação de José e Maria e mostrou-lhes uma
estrebaria atrás de sua estalagem. Num lugar onde as pessoas deixavam seus
animais. E logo em seguida, o bebê Jesus nasceu, o Filho de Deus. Maria
enrolou o menino em tecidos e colocou para dormir na manjedoura. Aquele
bebê que deixou toda a glória no céu e veio ao mundo como um bebê
impotente para nos salvar. E esse foi o primeiro Natal.
Agora vamos falar do nosso terceiro personagem, o pastor de ovelhas. Ele era
um homem muito humilde, que trabalhava cuidando de ovelhas. Ele fazia
vigílias durante a noite para não deixar que nenhum animal atacasse as ovelhas
enquanto todos dormiam. Em uma noite, esse homem fazia vigília a noite
enquanto seus amigos dormiam, e um anjo apareceu para ele. Tudo ficou claro
como se fosse dia, seus amigos acordaram muito rápido e assustados, então o
anjo disse para eles não se assustarem pois ele trazia boas noticias.
Eles não eram pessoas importantes para a sociedade, mas eram muito
importantes para Deus. Deus mandou um anjo lá do céu só para enviar uma
mensagem especial para eles. Naquela noite o anjo disse que havia nascido o
Salvador, que é Cristo, o Senhor. Disse como eles poderiam encontrar com
Jesus e que Jesus estaria coberto por faixas de tecido em uma manjedoura.
Antes do anjo desaparecer, um grupo grande de anjos apareceram no céu
adorando a Deus com suas vozes maravilhosas. Depois os anjos voltaram para
o céu e não puderam mais ser vistos.
Os pastores correram procurando por Jesus em Belém. Eles encontraram o
Salvador recém-nascido e souberam que a mensagem do anjo era verdadeira.
Depois que conheceram Jesus, voltaram para o rebanho contando para todos
que encontravam no caminho que Jesus nasceu e o Salvador chegou.
O nosso terceiro personagem será um homem sábio. Esse homem gostava
muito de estudar as estrelas e o céu, ele era astrônomo. Além de estudar o
céu, ele estudava as profecias de Deus.
Em uma das noites que o sábio estava estudando as estrelas, viu que havia uma
estrela nova no céu sobre a terra dos judeus e assim que viu, teve certeza que
essa estrela estaria anunciando a chegada do Salvador que Deus havia
prometido.
Então o sábio resolveu seguir essa estrela para encontrar o Rei. Ele seguiu
viagem com seus amigos astrônomos por meses, pois a terra dos judeus era
muito longe de onde eles moravam. Eles resolveram levar presentes para o Rei,
levaram ouro, incenso e mirra por serem preciosos, um presente digno de um
rei.

Depois de uma longa viagem, chegaram a Jerusalém. Foram falar com o rei
Herodes perguntando sobre o novo Rei, mas para a surpresa deles, Herodes
não sabia de nada. Então quando a noite chegou, eles notaram que a estrala
havia se movido para a cidade de Belém, e os sábios seguiram para lá.
Chegando a cidade de Belém, encontraram Jesus e seus pais. Os sábios adoram
o Salvador, se curvaram diante dEle e entregaram seus presentes.
Deve ter sido maravilhoso poder ter visto Jesus bebê. José, Maria, os pastores e
os sábios tiveram esse privilégio. Mas nós, assim como Jessé, não pudemos vêlO. Porém isso não nos torna menos especiais, pois podemos senti-lO em nosso
coração. Quando acreditamos em algo que não podemos ver, chama-se fé.
Fonte adaptada: Lição: A criança fala – O Evangelista de Crianças.

2°) Aplicação:
Com essa história do nascimento de Jesus, você conseguiu
entender porque precisamos de um Salvador? (Por causa do
pecado). Você sabe por que Jesus é o único que pode nos salvar
dos pecados? (Porque Ele é perfeito e nunca pecou). Ele morreu e
ressuscitou para nos livrar de todo pecado e assim podemos
morar no céu junto com Ele. E tudo isso foi por nos amar.
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 era muito gentil e bondoso. Você procura ser gentil e
bondoso assim como Jesus?
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.
3°) Atividades: Fazer a atividade de acordo com a faixa etária

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

Advento IV
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________

Advento IV
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Coloque a letra inicial de cada desenho e descubra quem é

Jesus

2) Ajude Maria e Jose chegarem na cidade onde Jesus nasceu

