
 
 

Programa de celebração do Natal 
 
Texto bíblico: Lucas 2. 1-12 
 
 Com a chegada do advento entramos num período de espera, um período de 
renovação da esperança, é importante envolver as crianças neste período, não apenas 
em apresentações ou momentos pontuais do culto, mas como participantes deste período 
tão importante para a igreja, proporcionando estudos, reflexões e atividades que 
culminem em apresentações para os membros adultos da igreja, de forma que 
compreendam o significado desta comemoração.  
 
 O texto de Lucas 2 relata o nascimento de Jesus, as emoções envolvidas neste 
momento, as expectativas e enfrentamentos que seus pais tiveram. Eles esperavam 
ansiosamente pela chegada do filho. Porém o texto narra também outros personagens 
que, informados do nascimento do Salvador foram ao seu encontro, a fim de render-lhe 
graças. 
 
Pastores que cuidavam do seu rebanho, certa noite foram surpreendidos pela presença 
de um anjo que proclamou a chegada de Jesus. O autor conta que os pastores ficaram 
com muito medo, mas foram tranquilizados pelo anjo que lhes contou a grande notícia.  
 
 A visita dos pastores marca mais uma vez a preocupação de Deus com os 
humildes, pois estes representavam os pobres e marginalizados daquela época. Eles 
eram desprezados pela sociedade por não conseguirem cumprir com as exigências da lei. 
Viviam nas montanhas, cuidando de suas ovelhas. No entanto, foram os primeiros a 
receber a notícia da chegada do Salvador. 
 
 Os pastores atenderam prontamente a mensagem do anjo e partiram para visitar o 
menino Jesus. 
  
O que podemos refletir com as crianças e pré-adolescentes: 
 
- Que o advento é um tempo de espera. Esperar a chegada do Natal não é apenas ficar 
contando os dias até o Natal, uma espera parada, mas sim, um período de ação, 
enquanto esperamos temos que anunciar o nascimento de Jesus, assim como os anjos 
fizeram, para que todos/as possam conhecer Sua história. 
 
- Que o advento é tempo de esperança. No tempo do nascimento de Jesus, assim como 
hoje, as pessoas passavam por muitas dificuldades e Jesus veio trazer esperança a eles, 
a todo/as nós. Em todo tempo precisamos ter esperança, pois a boa notícia é que em 
Jesus somos vencedores. Diante das dificuldades, é Jesus quem nos anima e conforta. 
Assim como os pastores, devemos estar atentos à mensagem de Deus para nossa vida. 
 
- Que o advento é tempo de alegria. Celebrar um aniversário é muito bom: festa, amigos 
e amigas, presentes. E celebrar o aniversário do nosso Salvador? A alegria é maior ainda. 
No advento esperamos com alegria esta festa, este momento de agradecer a Deus pela 
vinda de Jesus. 
 



 
 

- Que o advento é tempo de repartir. A chegada do menino Jesus trouxe esperança e 
alegria ao povo de Deus e este sentimento deve ser compartilhado com todas as 
pessoas. É tempo de repartir a vida, de colaborar para que todas as pessoas conheçam a 
Jesus e tenham um Natal de paz. 
 

Segue abaixo uma proposta de atividades para o período do advento que pode ser 

desenvolvida com crianças e pré-adolescentes: 

1. Amigo-secreto de oração: 

Sorteie em pequenos papéis os nomes das crianças da turma. O amigo-secreto deve 

durar pelo período do advento. Cada criança fará o compromisso de orar pela pessoa 

sorteada todos os dias e levar uma cartinha escrita ou desenhada por ela em um encontro 

combinado para que todos/as possam revelar seu/sua amigo/a-secreto/a.Na finalização 

da atividade, convide o pastor ou a pastora de sua igreja para orar pelas crianças. 

2. Em contato com a natureza: 

Providencie um potinho vazio de iogurte e sementes de girassol para cada criança. Num 

primeiro momento, ofereça materiais como cola colorida, glitter, canetas permanentes e 

fitas de cetim coloridas, para que as crianças decorem seus potinhos. Depois de secos, 

encha os potinhos com terra, plante as sementes e regue, deixe os potinhos em local com 

sol para que as crianças acompanhem o crescimento da semente. Antes do Natal, cada 

um pode levar seu vasinho para casa. Oriente-as quanto ao cuidado diário com a planta. 

3. Coral 

Ensaie com as crianças uma música de celebração ao Natal. Nossa sugestão é utilizar a 

música: Tempo de esperança do CD Todas as crianças, faixa 24 (DNTC). Baixe a música 

no site: http://metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/escola-dominical/cds/cd5-

todas-as-criancas  

Tempo de esperança 

Os tambores estão a tocar 

É a festa da vida que vem 

Os tambores estão a tocar 

Preparando a chegada de alguém 

Os tambores estão a tocar 

É o filho de Deus que vai nascer! 

Hoje é tempo de lembrança 

Hoje é tempo de esperança 

http://metodista.org.br/content/interfaces/cms/userfiles/files/escola-dominical/cds/cd5-todas-as-criancas
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Hoje é tempo das crianças 

Hoje é tempo de festança 

Esta festa é para todas as pessoas 

Porque Jesus, o filho de Deus nasceu! 

4. Modelagem: 

Com argila, convide as crianças a representar a visita dos pastores ao menino Jesus. 

Organize a distribuição dos personagens entre as crianças para que todos/as possam 

ajudar na modelagem. Depois organize com elas a cena da visita dos pastores com as 

figuras modeladas. Coloque em exposição na igreja para que todos/as possam apreciar. 

 


