
 

 

Sugestão de celebração para o Natal na Escola Dominical 

“Já é Natal na Escola Dominical” 

Orientações: 

Essa celebração será feita com a participação das classes da ED. Sugerimos uma 

atividade para 6 classes da ED, faça as adaptações à sua realidade. Cada classe 

representará o texto bíblico designado pela coordenação e não poderá informar para as 

outras classes a sua tarefa. A igreja conhecerá o resultado no dia da celebração. 

Avise a classe que precisa ser uma encenação de até cinco minutos, não pode ser a 

leitura bíblica com pregação.  

Tarefas por ordem de apresentação: 

Equipe docente e coordenação da ED: A nova do Evangelho [H.E. 5] 

Classe de adultos 2: Maria visita Isabel – Lucas 1.39-45, preparar também um cântico 

para o final da encenação. 

Classe de jovens: cântico de Maria – Lucas 1.46-56, preparar também um cântico para 

o final da encenação. 

Classe de juvenis: os anjos e os pastores – Lucas 2.8-15 

Classe de adultos 1: nascimento de Jesus – Mateus 2.1-7 

Classe de adultos 3: A visita dos reis magos – Mateus 2.1-10 

Classe de crianças :entrarão pelo templo em se formarão junto ao presépio que será 

montado pelos personagens das classes que se apresentaram anteriormente (farão um 

presépio) elas serão: estrelas, anjos e animais. Cantar dois cânticos.  

 Acolhida 

 Cântico [convide alguém para fazer um solo] 

 Leitura congregacional: “O Reino do Messias” - Isaías 11 

Dirigente -Do tronco de Jessé nascerá uma criança e das suas raízes sairá um 

renovo que dará fruto. 

Todos - Descansará sobre ele o espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de 

entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e 

de temor a Deus, 

Dirigente -e terá o seu prazer no temor a Deus. Não julgará segundo a vista dos 

seus olhos, nem reprovará segundo o ouvir dos seus ouvidos; 

 



 

 

Todos - porém com justiça julgará os necessitados, e com equidade reprovará 

em defesa dos mansos da terra.  

Dirigente - Ferirá a terra com a vara da sua boca, e matará ao perverso com o 

sopro dos seus lábios. 

Todos - A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. 

Dirigente - O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará ao pé do 

cabrito; o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino 

pequenino os conduzirá. 

Todos - Não farão dano nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a 

terra será cheia do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. 

 Cântico Congregacional: Adoremos ao Senhor [Oh! Vinde Fiéis - H.E. 8]. 

 Cântico: A nova do Evangelho [H.E. 5].  

A equipe docente e a coordenação sairão da congregação e se dirigirá a frente 

do altar. 

 Dirigente: É hora de começar a contar e a participar da história do Natal. Já é 

Natal na nossa Escola Dominical.  

1. A história começa com a visita de Maria à Isabel, sua tia: Evangelho de Lucas 

1.39-45 [encenação de uma classe da ED]. 

2. Cântico 

3. Maria feliz com a graça recebida, adora ao Senhor. Cântico de Maria – Lucas 1.46-

56. 

4. Cântico 

5. Os pastores recebem a Boa- Notícia. Os anjos e os pastores – Lucas 2.8-15 

[encenação de uma classe da ED]. 

6. Nasceu Jesus o Salvador! nascimento de Jesus – Mateus 2.1-7 

7. Cântico [convide alguém para fazer um solo] 

8. Os Magos vão adorar a Jesus. A visita dos magos – Mateus 2.1-10 

 

 Reflexão [breve- 10 min] 

 

9. Presépio de Natal: Entrada de Maria, José, Jesus, Pastores, Reis Magos pelo meio 

do templo, formando o presépio no altar. Entrada das CRIANÇAS Estrelas, anjos 

e animais em direção ao presépio. 

10. Cânticos das crianças. 

 

 Oração final 

 Benção.  Celebração elaborada pelo Equipe de Escola Dominical da Igreja Metodista de 

Mantiquira.  
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