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AULA:  
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Versículo para memorizar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);  

• A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

• Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

• Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Lucas 1:5-25; 1:57-80 (Sua leitura) 
 

 

 

Leia para criança: Deus havia criado o homem 
e a mulher e deixou bem claro que foi a parte 
mais importante da criação.  
 

Fale com tristeza: Mas eles desobedeceram a Deus e foram  
separados do seu Criador (Deus).  
 

Diga com alegria: Deus já tinha o seu plano para trazer o homem 
de volta. Ele já sábia o que iria fazer.  
 

Leia com entusiasmo: Há muitas histórias na Bíblia, e todas elas ajudam a contar Uma Grande 
História, a história que Deus escreveu sobre Jesus, sobre mim e sobre você.  
 

Continue: No meio dessa grande história existe um bebê que nasceu para uma grande missão aqui 
na terra. É sobre esse bebê que vamos estudar essas próximas semanas. Você sabe o nome 
dele? JESUS. 
 

Voz de suspense: Durante 400 anos o povo judeu não ouviu a voz de Deus, nem por profeta, nem 
por anjo. Deus ficou em silêncio, nesse tempo nada acontecia, porque Deus estava preparando o 
mundo para a vinda do Salvador. Jesus iria libertar o povo da escravidão do pecado.  
 

Fale sorrindo: Mas antes de Jesus nascer, Deus enviou outro bebê. Deus tinha um plano para esse 
bebê e Deus tem um plano para sua vida também! E tudo está escrito na Bíblia. 
 

Fixando a lição/ A criança repete: Deus cuida de mim, mesmo quando está em silêncio.  
 

Atividade: Cubra o nome do livro que Deus escreveu sobre Jesus e sobre você. Se quiser, cubra as 
letras com barbante. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me 
chamou para servi-lo.   (Gálatas 1:15) 
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Leia: Naquele tempo havia um homem chamado Zacarias ele era sacerdote 
no Templo de Deus. Você sabe o que era um sacerdote? Era um homem 
dedicado a Deus que trabalhava no Templo e ensinava a Palavra de Deus. 
 

Continue: Zacarias era casado com Isabel, eles não tinham filhos e já eram velhinhos para isso. 
Mas eles agradavam a Deus e obedeciam a tudo que Deus falava na Bíblia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fale com entusiasmo: Certo dia, houve um sorteio e Zacarias foi escolhido para entrar no Templo 
de Deus e fazer um trabalho muito especial.  
 

Continue: Ele deveria oferecer incenso a Deus. (Faça cara de dúvida) Incenso? O que é isso? 
Incenso é feito de plantas e quando você o queima solta uma fumaça cheirosa. Quando saía essa 
fumaça todo o povo orava. 
 

Fale sorrindo: Zacarias ficou muito feliz porque ele só teria essa chance uma vez na vida. Ele foi 
escolhido por Deus.  
 

Fale olhando nos olhos da criança: Deus escolheu Zacarias no tempo certo. Ele tinha um plano 
para família de Zacarias e também tem um plano para você. Foi Deus quem escolheu sua família, 
seus pais e onde você nasceu. Deus vai mostrar o plano dele para você.  
 

Fixando a lição/ A criança repete: Deus também me escolheu. 
 

Atividade: Desenhe você e sua família. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Leia para a criança: A sala aonde Zacarias iria levar o incenso era um lugar 
muito especial, chamado Lugar Santo.  
 
Repetindo (você fala e a criança repete): Lugar Santo. 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, obrigado porque o Senhor escreveu a 

Bíblia para mim. Em nome de Jesus, amém. 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, obrigado(a) por ter escolhido uma 

família para mim e por cuidar sempre de mim. Em nome de Jesus, amém. 



 

Continue: Zacarias entrou carregando uma tigela de brasas. Derramou e 
preparou as brasas no altar do incenso. Depois derramou o incenso por 
cima das brasas. 
 

Fale com entusiasmo: De repente, uma nuvem de fumaça subiu do altar 
com um cheiro bom. 
 

Continue: Enquanto isso, o povo esperava e orava do lado de fora.  
 

Fale sorrindo: Quando o povo via a fumaça subir, eles sabiam que isso  
mostrava que suas orações estavam subindo para Deus. Eles ficavam  
esperando o sacerdote sair para abençoá-los. 
 

Cara de assustado: De repente, um anjo do Senhor chamado Gabriel  
(Repita) apareceu no templo. Zacarias ficou apavorado. 
 

Você sabe o que é um anjo? ANJOS são espíritos que vivem perto de Deus e fazem tudo o que ele 
pede. Podem ser guerreiros ou mensageiros, como Gabriel.  

Conclua: Deus queria falar o seu plano para Zacarias. Deus tem um plano para a sua vida e deixou 
Sua vontade escrita na Bíblia para cada um de nós. Na Bíblia, encontramos a maneira correta de 
viver. 

Fixando a lição/ A criança repete: Deus sempre tem um plano e tem algo para mim também! 
 

Atividade: Desenhe as asas do anjo e depois pinte bem caprichado a figura. Se quiser, cole glitter 
no anjo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O anjo Gabriel disse a Zacarias: "Não tenha medo, Zacarias; Deus ouviu 
sua oração e lhe dará um filho, seu nome será João. Ele será motivo de 
prazer e muita alegria, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, 
pois será grande aos olhos do Senhor”. 
 

 
Continue: Zacarias não estava acreditando muito 
porque ele e a sua mulher Isabel eram muito velhinhos.  
 
(Fale sorrindo) Mas quando Deus fala, ele cumpre!  
 

Zacarias perguntou ao anjo: "Como posso ter certeza 
disso? Sou velho, e minha mulher também é velha". 
 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajude a crer sempre em Ti e na 

Bíblia. Em nome de Jesus, amém. 



O Anjo disse que deixaria um sinal: Você ficará mudo até o dia em que o bebê nascer. 
 

Continue: O povo esperava do lado de fora do templo. Eles diziam: “Por que ele 
está demorando tanto?”  
 

Continue: Quando Zacarias saiu fazendo sinais (Diga para criança fazer gestos 
com as mãos) e viram que ele não conseguia falar, eles entenderam que alguma 
coisa tinha acontecido lá dentro. Então, Zacarias foi para casa. 

 

Leia: Depois de um tempo, Isabel ficou grávida (Mostre a figura) e Zacarias ainda 
estava mudo. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano e sempre cumpre o que 
diz! 
 

Fixando a lição/ A criança repete: Tudo que Deus fala, Ele cumpre. 
 

Atividade: O anjo Gabriel disse que Zacarias ficaria sem falar (mudo). Cole barbante ao redor da 
figura que mostra alguém que não fala: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fale sorrindo: Depois de nove meses, 
João nasceu! Isabel disse: “Seu nome 
será João”. Mas as pessoas disseram: 
“Não tem esse nome na sua família”. “O 
nome deve ser Zacarias, igual ao do pai”. 
 

Continue: Então, Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: “O nome dele é 
João”. Imediatamente sua boca abriu, sua língua soltou e ele voltou a falar. 
(Fale sorrindo) Deus fez o que disse! 
 

Fale com entusiasmo: Sabe o que nome João significa? “O Senhor é gracioso”.  
 

Repita com a criança: João Batista nasceu para cumprir uma missão: Falar para todas as pessoas 
que Jesus estava chegando! 
 

Fale: Deus tinha um plano na vida de João, e Deus tem um plano para você fazer aqui na terra 
também. Você não está aqui por acaso. Ele colocou você na família certa e fez você nascer no lugar 
certo para cumprir o Seu plano. Deus ama você e planejou o seu nascimento. Deus tem um plano 
para a sua vida desde pequeno. 

 

Fixando a lição/ A criança repete: Preciso 
cumprir o plano que Deus tem para mim. 
 

Atividade: Deus escolheu o nome de João e 
escolheu o seu também. Escreva seu nome 
abaixo:  
 
 
 

 
 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, obrigado por sempre cumprir com a sua 

Palavra. Em nome de Jesus, amém.  

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA 

REPETE: Senhor Deus, eu quero 

cumprir o plano que o Senhor tem 

para a minha vida. Em nome de 

Jesus, amém. 


