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QUEBRA-GELO  

Alguém já fez uma promessa a você e depois não 

cumpriu? E você já fez isso alguma vez?  

Você talvez ache que as pessoas nunca cumprem as 

suas promessas. Mas, com Deus é diferente. Quando 

Deus faz uma promessa Ele sempre cumpre. A 

promessa mais especial de Deus estava perto de se 

cumprir. Vamos descobrir qual foi? 

 

Oração breve 

Senhor Deus, esteja conosco nesse encontro de hoje. 

Nos ensine mais a respeito da sua palavra. Queremos 

te conhecer mais e mais. Em nome de Jesus, amém!  

 

EDIFICAÇÃO 

Tema: JESUS, AGRANDE PROMESSA 

Texto Bíblico: Lucas 1.26-38. 

Já sabemos que muitos e muitos anos atrás, Deus 

falava ao povo por meio de profetas. Muitas notícias, 

boas e ruins, eram anunciadas pelo Senhor por meio 

desses mensageiros. Isaías foi um grande profeta e 700 

anos antes de Jesus nascer e Deus já havia revelado a 

ele sobre a vinda do Messias, Jesus, que seria o nosso 

salvador. Ele registrou tudo isso, no livro da Bíblia que 

tem o seu nome. Leia o texto com as crianças. 

“o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a jovem que está 

grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de 

Emanuel.” Isaías 7.14. 

E o que significa Emanuel, você sabe? Deus conosco. 

Uma das notícias mais esperadas era a da vinda do 

Salvador. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus 

prometeu mandar o Salvador.  

Muitos e muitos anos se passaram, e o povo ainda não 

havia se esquecido das promessas do Salvador, até que 

um dia... Deus enviou um anjo para anunciar a grande 

notícia a uma jovem noiva chamada Maria, que 

morava em Nazaré.  

Já pensaram que susto ela levou?! Um anjo 

aparecendo para a jovem Maria! 

Alguém sabe o que o anjo disse a ela? [Deixe que 

alguma criança tente contar.]  

Isso mesmo! O anjo deu a boa notícia à Maria, 

dizendo-lhe que ela ia ser a mãe do Salvador. 

O anjo disse à Maria: 

—Que a paz esteja com você, Maria! Você é muito 

abençoada. O Senhor está com você. Você ficará 

grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de 

Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de 

Filho do Deus Altíssimo. 

No início Maria ficou com medo, mas depois ela disse 

que faria a vontade de Deus. 

Uau, que honra! Mas também que grande 

responsabilidade!  

Maria estava noiva de José. E o anjo também apareceu 

para ele e disse a ele que ele não devia ter medo de 

receber Maria como sua esposa, pois ela estava 

grávida pelo Espírito Santo. Disse também que seria 

chamado Jesus, pois ele salvaria o seu povo dos 

pecados deles.  

Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor 

tinha dito por meio do profeta: “A virgem ficará 

grávida e terá um filho que receberá o nome de 

Emanuel. ” 

Viram só? Deus também mandou o anjo levar a boa 

notícia a José.  

Então, José e Maria se casaram. 

CONCLUSÃO 

No passado, Deus usou profetas e anjos para anunciar 

a grande promessa da vinda do Salvador. Mas, hoje é 

a sua vez de anunciar às pessoas que Jesus veio ao 

mundo para nos trazer a salvação.  

Jesus é o cumprimento da promessa! Essa é a maior e 

a melhor notícia que já se ouviu!  

Não perca tempo fale de Jesus a todos!  

 

ORAÇÃO: 

Faça uma oração de gratidão a Deus com as crianças. 

Papai do céu, muito obrigado por enviar Jesus, o 

salvador. Essa é a melhor notícia para nós. Nos dê 

coragem e sabedoria para falar de Jesus para as 

pessoas. Em, nome de Jesus, amém! 
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COMPARTILHAMENTO: 

1- O que é um profeta? 

2- Qual era o sinal da vinda do Messias? 

3- O que significa Emanuel? 

4- Quem contou à Maria que ela ficaria grávida? 

5- Você conhecia a boa notícia do nascimento de 

Jesus? 

6- Você está pronto para ser usado por Deus para 

anunciar a boa notícia do nascimento de 

Jesus? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder!  

No próximo domingo às 18h30 continuaremos 

contando a história do Natal. Incentive as crianças da 

sua célula a participarem, fale com os pais. 

Tire uma foto do encontro de hoje e publique no seu 

Intagram e marque a gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 



   

 

 

 

 

 

    Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

 Célula KIDS 

ATIVIDADE  
 3 – 6 anos 

 

 

 

 

JESUS, A GRANDE PROMESSA - LUCAS 1.26-38 

1) UAU, UM ANJO VEIO VISITAR MARIA!! VAMOS PINTAR BEM BONITA ESSA CENA!?  

 



   

 

 

 

 

 

    Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

 Célula KIDS 

ATIVIDADE  
 7 – 8 anos 

 

 

 

 

JESUS, A GRANDE PROMESSA - LUCAS 1.26-38 

1) ENCONTRE OS ERROS DA FIGURA E CIRCULE!! VAMOS PINTAR BEM BONITA ESSA CENA!?  

 


