Ano C - 3º domingo do advento 12 de dezembro de 2021
Leituras indicadas: Filipenses 4.4-7; Sofonias 3.14-20, Isaias 12.2-6 e
Lucas 3.7-18
Educação Cristã – Faixa etária: 6 a 9 anos
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Recursos litúrgicos e didáticos
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TEMA

TÍTULO

Lucas 3.7-18

Ter compaixão do próximo nas Ter compaixão do próximo nas
suas necessidades
suas necessidades
Objetivo/s
Recursos para a aula
Conhecer quem foi o João Batista, o Um dado para cada grupo; Oito (8) cartões com
mensageiro. Incentivar as crianças para serem orientações para o jogo, tabuleiros; Imagens de
mensageiras do amor de Deus, exercitarem a coroa do advento, presépio, arvores de Natal,
compaixão para com o próximo praticando a escadas; Sementes ou outro material para as
solidariedade, a justiça, honestidade e o amor. crianças marcarem a caminhada no tabuleiro;
Coroa do Advento; figuras conforme “Fatos e fotos
da realidade”, Bíblia e LOC.
Roteiro
1. Acolhida:
2. Oração: “Querido Deus, agradecemos-te por mais este encontro. Nos ilumina para que
possamos entender a tua palavra. Amém”.
3. Louvor - vocês podem escolher
4. Sentença inicial: Estejam sempre alegres em suas vidas no Senhor. Repito: Alegrem-se. O
Senhor virá logo. (Fl 4.4-5) Amem. Vem, Senhor Jesus (Ap. 22.20) LOC p.62
5. Para guardar no coração: “Quem tiver duas túnicas dê uma a quem não tem nenhuma, e
quem tiver comida reparta com quem não tem.”. Lucas 3:11 NTLH
6. TRABALHANDO O TEXTO/A HISTÓRIA
Preparação - Organize o ambiente, se for uma sala, se for ao ar livre, debaixo de uma
arvore... explore os conhecimentos prévios das crianças sobre o tema. Apresentar algumas
imagens João Batista, de batismo, pessoas doando alimentos, roupas, orando uma pelas
outras, pessoas na igreja, foto do rio Jordão.
Leitura bíblica - Lucas 3.7-18
Recontando a história
João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: "Raça de víboras! Quem lhes
deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não

comecem a dizer a si mesmos: ‘Abraão é nosso pai’. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus
pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore
que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo".
"O que devemos fazer então? ", perguntavam as multidões. João respondia: "Quem tem duas
túnicas reparta-as com quem não tem nenhuma; e quem tem comida faça o mesmo".
Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: "Mestre, o que
devemos fazer? "Ele respondeu: "Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado".
Então alguns soldados lhe perguntaram: "E nós, o que devemos fazer? " Ele respondeu: "Não
pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente; contentem-se com o seu salário".
O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria
o Cristo. João respondeu a todos: "Eu os batizo com água. Mas virá alguém mais poderoso do
que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias.
Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro; mas
queimará a palha com fogo que nunca se apaga". E com muitas outras palavras João exortava
o povo e lhe pregava as boas novas.
Iluminando a vida
A leitura de Lucas 3.7-18 trata do ministério de João Batista, que prepara as pessoas para a
vinda do Messias, que é Jesus. Antes de Jesus nascer e ser conhecido como filho de Deus
e salvador do mundo, Deus enviou um mensageiro (vocês sabem o que é um mensageiro¿)
para preparar o caminho para seu filho Jesus. Esse mensageiro era um profeta, e seu nome
era João Batista. João Batista é o mensageiro, a testemunha número um de Cristo. Ele
trouxe a boa nova que fala a respeito de Jesus. O ministério de João Batista e o de Jesus
possuem respaldo nas profecias do Antigo Testamento (também chamado de Primeiro
Testamento).
João Batista chama atenção (exorta) do povo para que ele se arrependa dos seus pecados,
das coisas ruins que fazem e mudem de vida (produzir bom fruto – v. 9). Isso significa ter
compaixão do próximo nas suas necessidades (prover roupa e alimento), ser honesto
(cobrar o que é justo), estar contente com aquilo que se obteve de modo justo. João não
tinha um lugar fixo, andava por toda a região do rio Jordão, anunciando sua mensagem e
eram as pessoas que iam ao encontro dele. Ele deveria ser um pregador, mensageiro muito
criativo, entre outras características, pois, com muitas exortações, anunciava o evangelho ao
povo (v. 18).
As pessoas que escutavam João Batista ﬁcavam magnetizadas por seu discurso. Muitas
vinham de longe em busca de seus conselhos. Àquelas que aceitavam seus ensinamentos e
se dispunham a essa mudança de vida, João pedia que recebessem o sinal do batismo no
rio. Nós também fomos um dia batizados/as, por isso somos cristãs e cristãos.
Agora João Batista clamava no deserto, à beira do rio Jordão, chamando as pessoas e

dizendo: “Arrependam-se de seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês”.
João também convidava as pessoas a serem solidarias uma com as outras “Quem tiver duas
túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira.”
Muitas pessoas ouviam a mensagem de João, arrependiam-se de seus pecados, de tudo de
ruim que tinham feito. Mudavam de vida. E João os batizava. João preparava o caminho para
a vinda do Messias, o Salvador Jesus.
E assim como João Batista, estamos sempre preparando o caminho. Sabem por que¿
Estamos na época do Advento, tempo de preparar o caminho e esperar o Natal, o
nascimento de Jesus. Como nós podemos preparar o caminho de Jesus hoje¿ (deixar as
crianças falarem, compartilharem).
respeitando as pessoas que amamos,

Preparamos o caminho ajudando as pessoas,
é falando do amor de Jesus, sendo honestas,

solidárias, justas. Também preparamos o caminho quando oramos uns pelos outros/as,
quando ajudamos as pessoas em suas necessidades (comida, roupa, remédios, moradia,
etc.). Podemos ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, mais doce, como o mel.
Estamos no tempo do Advento. É um tempo especial para refletir. É tempo de se preparar
para a vinda de Jesus- o menino Jesus.
7. Aprofundamento do texto [para o/a mediador/a]
Imagens João Batista, de batismo, pessoas doando alimentos, roupas, orando uma pelas outras,
pessoas na igreja, foto do rio Jordão.
8. Atividade, exercícios
1- Jogo Caminhando para o Natal (tabuleiro anexo 2, que exige preparo prévio) E
2- Uma ação de solidariedade – Diaconia. Com as crianças, preparar uma ação em que elas
possam coletar alimentos e juntas e juntos levarão os alimentos para algumas pessoas.
9. Louvor final
João Batista - É Chegado o Reino de Deus - Radicais Kids
Mas pode-se escolher outro

10. Oração final
Oração extemporânea
ANEXO/S [ ligado ao item 8]
EXPLICAÇÕES DO JOGO – CAMINHANDO PARA O NATAL
Um dado para cada grupo); Oito (8) cartões com orientações para o jogo – tamanho 10cmX15cm(um jogo de cartões para cada grupo de crianças) – Anexo 2; Tabuleiro (veja o modelo Anexo 3, um
tabuleiro para cada grupo de crianças) - poderá ser feito com cartolina ou outro material mais duro
Para a atividade, sugere-se o jogo Caminhando para o Natal (tabuleiro anexo 2).
a- Preparando o jogo: formar grupos de 3 a 6 crianças;

b- Cada grupo recebe uma cópia do jogo e as fichas com as normas;
c- Cada participante joga o dado e usa as sementes ou outro material para marcar a caminhada;
d- Toda vez que um participante chegar em uma árvore de Natal ou coroa do Advento, ele pegará a
ficha correspondente, irá ler a orientação para os coleguinhas do grupo e realizará a tarefa.
e- O objetivo do jogo é chegar até o presépio.
1- Cartões para o jogo (8 – oito cartões)
Cartão 1- Num lado do cartão: desenho da árvore de Natal e o número 1. No outro lado do cartão:
“O Natal está perto. Estamos nos preparando para comemorar o nascimento de Jesus. Você conhece
algum símbolo que nos ajuda a contar as semanas ou os dias que faltam para o Natal¿ Qual¿”
Depois de responder, pule três casas.
Cartão 2 - Num lado do cartão: desenho da arvore de Natal e o número 2. No outro lado do cartão:
Para que a época do Advento e Natal seja alegre, é importante preparar tudo com muito carinho.
Conte o que sua família costuma fazer na época de Advento e Natal. Depois de responder, pule duas
casas.
Cartão 3 - Num lado do cartão: desenho da arvore de Natal e o número 3. No outro lado do cartão:
Quando uma árvore de Natal é grande, usamos as escadas para colocar os enfeites. Em nosso jogo,
elas nos ajudam a cortar caminho rumo a manjedoura. Vá até a próxima escada e suba até a casa em
que ela termina.
Cartão 4 - Num lado do cartão: desenho da arvore de Natal e o número 4. No outro lado do cartão:
Cuidado! Com tantos preparativos para o Natal podemos esquecer o verdadeiro significado. O que
comemoramos no Natal¿ Depois de responder, vá até a escada mais próxima e suba, cortando
caminho.
Cartão 5 - Num lado do cartão: desenho da coroa do advento e o número 5. No outro lado do
cartão: A coroa do Advento nos ajuda na preparação para o Natal. Ela é feita com ramos verdes, fita
vermelha e quatro velas vermelhas (ou coloridas). A primeira vela é acesa no primeiro dos quatro
domingos que antecedem o Natal. Avance uma casa.
Cartão 6 - Num lado do cartão: desenho da coroa do advento e o número 6. No outro lado do
cartão: No segundo domingo de Advento, mais uma vela é acesa na coroa. Então são duas velas
acesas. A luz das velas acesas quer iluminar a nossa vida. Elas lembram Jesus, que que é a luz do
mundo. Avance duas casas.
Cartão 7 - Num lado do cartão: desenho da coroa do advento com três velas acessas e o número 7.
No outro lado do cartão: No terceiro domingo de Advento, acendemos a terceira vela da coroa. Isso
significa que o Natal está próximo. Para chegar logo, avance três casa.
Cartão 8 - Num lado do cartão: desenho da coroa do advento com quatro velas acessas e o número

8. No outro lado do cartão: A coroa do Advento está com as quatro velas acessas. Você é o primeiro
a visitar o menino Jesus no presépio e a chegar ao final da caminhada. Agora deseje um Feliz Natal
a seus colegas e suas colegas. Para isso, você precisa convidar todas e todos a chegarem perto de
você. Feliz natal para vocês!!
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4- Música- João Batista - É Chegado o Reino de Deus - Radicais Kids
Sou a voz que clama no deserto
Preparai o caminho do Senhor
Sou a voz que clama no deserto
É chegado o reino de Deus
Pois é chegado o reino, é chegada a hora
É chegado o reino de Deus
Aquele que vem após mim
Vos batizará com o Espírito
Não sou digno de desatar suas sandálias
O homem nada tem se do alto não lhe for dado
O homem nada tem se do alto não lhe for dado
O homem nada tem se do alto não lhe for dado
O homem nada tem se do alto não lhe for dado
Recebei o reino, recebei o reino,
Recebei o reino de Deus!
Recebei o reino, recebei o reino,
Recebei o reino de Deus!
Jesus, Jesus, Jesus!
Jesus, Jesus, Jesus!
https://www.vagalume.com.br/radicais-kids/joao-batista-e-chegado-o-reino-de-deus.html
https://www.google.com/amp/s/www.vagalume.com.br/radicais-kids/joao-batista-e-chegado-o-reino-dedeus.html.amp

