
 
 

 

O MELHOR PRESENTE. 

Encontrareis um recém nascido envolto em faixas em uma manjedoura. 

Lucas 2:12 

 

OBJETIVO: Gerar gratidão e alegria pelo presente que é ter Jesus e  

Fazê-lo conhecido por onde a gente passar. 

 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre 

a sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 

canções, aplausos. (aproveite para incentivá-los a trazerem visitantes). 

 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

 

LOUVOR: Jesus deixou toda a sua glória... Diante do Trono Kids. 

 

QUEBRA GELO: 1 Caixinha de Bis, as crianças  vão passar o presente para o 

mais alegre, para o tímido, para o mais velho do grupo,  para o mais falante, 

para o que chegou primeiro, para o que chegou atrasado, para o mais novo,  

para o que levou visitante, e quando esse abrir estará escrito dentro que (Dar 

é melhor do que receber) e vamos repartir essa doçura de presente. 

O Intuito da brincadeira é mostrar que Jesus esse valioso presente veio para 

todos, por isso a divisão do chocolate. 

 

COMPARTILHANDO A PALAVRA: 

Referências: Mateus 1- 18 ao 25. 

Lucas 2- 1 ao 40. 

 

 

         Como você se sente quando vai receber aquele presente tão 

aguardado? 

Um dia Deus decidiu que nos daria um presentão, ele anunciou esse presente 

pelo profeta Isaias (51 do 1 ao 3). 

      Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem, em João 3:16 

diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que 

todo aquele que nele crê, não pereça mais tenha a vida eterna. 

Unigênito, Deus só tinha um único filho, Jesus. 

      Jesus veio com uma grande missão, pra isso ele precisou assumir a forma 

de um bebê, e viver como humano e passar por tudo que a gente passa, e nos 

mostrar que é possível viver uma vida pura diante de Deus e agradá-lo  em toda 

a nossa maneira de viver. 

Maria foi  agraciada em ser escolhida para gerar o filho de Deus. 

Se Jesus viria a terra, teria que ter pai e mãe como a gente, né? 

Mas... Maria era noiva de José, que não entendeu muito bem o que estava 

acontecendo e precisou receber a visita de um anjo pra entender e aceitar 

essa missão, pois ele seria pai adotivo de Jesus, Jesus seria filho do coração 

de José. 

E logo que José entendeu o propósito divino aceitou de coração essa 

responsabilidade. 

 

1- UM DEUS MENINO. 

 

      Embora fosse o filho de Deus, Jesus nasceu sem nenhum luxo ou riqueza 

apesar de toda a sua glória, ele nasceu em um lugar bem simples, você lembra 

onde? 

Isso mesmo, em uma estrebaria (Estabelecimento onde abrigavam os animais a 

noite e guardavam peças como carroças, arreios, etc...) 

Lá não havia luxo nem conforto, mas Jesus veio com uma missão agradar seu 

pai e obedecer tudo que lhe foi proposto. 

Imagina só na fragilidade de um bebezinho a grandeza de um Deus que salvaria 

toda a humanidade. 

E você,  obedece aos seus pais sem reclamar ou fica esperando alguma 

recompensa heim? 

 

2- JESUS O FILHO DO CORAÇÃO DE JOSÉ. 

 

         Deus escolheu cuidadosamente aquela família para cuidar de Jesus, assim 

como escolheu seu pai e sua mãe para cuidar de você, tem crianças que por 

algum motivo perderam seus pais e precisaram ser criados por avós ou até 

mesmo por pais adotivos, assim como Jesus foi criado por José. 

K I Ds 



       A infância de Jesus foi como a sua, brincou, jogou bola, estudou, ajudou 

nas tarefas de casa, teve amigos, caiu, se ralou, brincou de pique, imaginou 

isso, Jesus foi  uma criança que brincou como nós fazemos!  

        Jesus também aprendeu a profissão de seu pai adotivo José, ficou fera 

em fazer mesas, cadeiras, bancos, pequenos consertos, eles eram carpinteiros. 

 

3-UM PRESENTE DE INESTIMÁVEL VALOR. 

 

         Ganhar uma bicicleta é muito legal, mas a gente cresce e ela não dá mais, 

assim como um tênis legal, um skate, um patins, mas a gente cresce e eles 

ficam pequenos, você já ganhou aquele presente legal, mas que ficou pequeno? 

    Jesus é o presente mais caro que podemos receber na vida todiiiiinha. 

       Deus enviou Jesus, esse presente valioso pra mim e pra você, o presente 

que Deus nos deu cabe certinho, não fica pequeno, é do tamanho do nosso 

coração, Jesus é um (presente) sempre presente.  

Você já recebeu esse presente? 

Você já aceitou a Jesus, já convidou ele pra entrar na sua vida? 

Hoje é o dia de aceitarmos esse lindo presente. 

 

  

CONCLUSÃO:    Jesus deixou toda a sua glória, assumiu a forma de servo, viveu 

aqui, foi criança, estudante, filho, amigo, mostrou como devemos viver aqui na 

terra, agradando ao pai em toda a nossa maneira de viver. 

Jesus se tornou homem pra viver junto da gente e anunciar a salvação. 

Jesus veio como um presente embrulhado com todo amor de um pai pra gente. 

Todos podem receber esse presente, só abrir o coração, ele bate a porta se 

você abrir, ele entrará e fará morada (Apocalipse 3:20). 

 

 

Por: Juliana Soares. 

VAMOS ORAR? Jesus eu creio que tu és o filho de Deus e te peço vem 

morar no meu coração, ser o dono dos meus dias, motivo da minha canção,  

desejo te receber, escreva meu nome no livro da vida, Amém. 

 

 

 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de 

agradecer pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com 

um coração grato. Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus 

pra tudo e como é bom estar nessa dependência. Deus tudo pode! 

 

 
 

AVISOS: Culto kids – Domingo às 17h e 19h (leve seus amiguinhos) 
 

 

 

                      HORA DO LANCHE! 
ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas  e não se esqueça de Compartilhar conosco!  

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 

HORA DAS ATIVIDADES! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


