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      DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 
 “Escola Dominical presente na vida” 
 

CELEBRAÇÃO DO ADVENTO 
 

 
 

A palavra “advento” vem do latim e significa “vinda”, “espera”. É o período que marca o início do 
calendário litúrgico cristão, e corresponde aos quatro domingos que antecedem o Natal. Para nós 
cristãos e cristãs é um tempo muito significativo, marcado pela espera e esperança.  
É o tempo de preparação para a vinda do Senhor, um tempo para celebrar a expectativa e a espera 
pela vinda do Messias. O advento é marcado pelas promessas de Deus reveladas aos seus servos 
profetas, e pelos acontecimentos que antecedem o nascimento de Jesus Cristo na cidade de Belém. 
Celebramos e partilhamos a esperança no cumprimento da promessa, a alegria pela promessa que se 
cumpre trazendo vida e salvação, a paz que renova e fortalece a fé e pelo amor demonstrado por Deus, 
ao enviar Seu filho Unigênito para que todo aquele e aquela que nEle crê, tenha vida eterna.  
 
 

PROGRAMA PARA ACENDER AS LUZES DO ADVENTO 
(Sugerimos um programa para o momento de acender as velas do Advento nos quatro domingos que 

antecedem o Natal. Organize antecipadamente a participação com os grupos indicados neste 
programa) 

 
 
 

PRIMEIRO DOMINGO DO ADVENTO – ESPERANÇA 
 

 
 
Leitura Bíblica (por uma criança): “Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque 
Ele salvará o seu povo dos pecados deles.” (Mateus 1.21) 
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Litania 
  
Dirigente: Neste primeiro domingo do Advento, relembramos algumas profecias que tanto animavam 
o povo e lhe davam a esperança de que as coisas iriam mudar.  
 
Mulheres: O profeta Miquéias dizia que Ele (o Messias) seria a nossa paz (Miquéias 5:5).  
 
Homens: O profeta Isaías falou da missão do Messias e de sua graça justificadora: “Ainda que os 
pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam 
vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã.” (Isaias 1.18a)  
 
Dirigente: Isaias disse também: “Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas 
dores levou sobre si; e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi 
traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades; o 
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados” (Isaias 53.4-5).  
 
Crianças: Jesus Cristo é o cumprimento das promessas amorosas do nosso Pai. 
 
Todos(as): Seu nome, “Jesus” (“Yahweh é salvação”), anuncia a todos os povos a salvação esperada. 
 
Mulheres: Diz o profeta Isaias: Naquele dia se dirá: “Eis que este é o nosso Deus, em quem 
esperávamos, e ele nos salvará; na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.” (Isaias 25.9) 
 
Homens: Assim, com alegria e esperança, louvamos à Deus pela salvação no nome de Jesus, pois não 
há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos.  
 
Todos(as): “Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo 
dos pecados deles.” (Mateus 1.21)  
 
 
Cântico: (sugestões) 
-Aclame ao Senhor (https://www.letras.mus.br/diante-do-trono/45465/) ou 
 
-O nascimento de Jesus (Hino 19 do H.E. - https://www.hinarioevangelico.com/2011/12/019-o-
nascimento-de-jesus.html) 
 
(enquanto a comunidade canta um dos cânticos sugeridos, a primeira vela é acesa pelo Pastor ou 
Pastora) 
 
 
 
 

https://www.letras.mus.br/diante-do-trono/45465/
https://www.hinarioevangelico.com/2011/12/019-o-nascimento-de-jesus.html
https://www.hinarioevangelico.com/2011/12/019-o-nascimento-de-jesus.html
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SEGUNDO DOMINGO DO ADVENTO – ALEGRIA 

 

 
 
 
Leitura Bíblica (por uma mulher): “O anjo, porém, lhes disse: - Não tenham medo! Estou aqui para lhes 
trazer boa-nova de grande alegria, que será para todo o povo: é que hoje, na cidade de Davi, lhes 
nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.” (Lucas 2.10-11) 
 
 
 
Jogral1 (organizar antecipadamente a participação das crianças para a leitura do jogral) 
 
.............. Maria não estava bem, montada naquele jumento 
                 Ainda pararam em Belém, pra fazer um alistamento. 
 
.............. À procura de um lugar, andavam José e Maria, 
                Até que foram se hospedar em pobre estrebaria. 
 
.............. Ali, entre palhas e gramas, onde dormem os animais, 
                 O amor de Deus se esparrama, dando alegria a seus pais. 
 
.............. De lá se espalhou a notícia, e no campo ficamos sabendo, 
                 Um grupo de anjos contou: Nasceu Jesus, o Nazareno. 
 
.............. Os pastores, bem atentos, seu rebanho a guardar, 
                 Quando, um clarão na noite, anjos vem anunciar, 
                 Que em Belém, lá na Judéia, já nasceu o Salvador! 
 
Todas..... Glória, glória, nas alturas, Glória a Deus! Na terra paz! 
                 Corram pastores, a notícia espalhar! 
 
 
 
 

 
1 Texto adaptado da Cantata: Natal, a festa diferente! – Igreja Metodista 
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Cântico: (sugestões para cantar com as crianças) 
 
-Batei palmas (CD Evangelho, convite pra paz, faixa n° 6 – DNTC) ou 
 
-Paz na terra (CD Fazendo a Festa 1, faixa n°16) 
 
Músicas disponíveis no site: http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas 
 
 
(enquanto a comunidade canta junto com as crianças um dos cânticos sugeridos, a segunda vela do 
Advento é acesa por uma criança maior) 
 
 
 
 
 
 

TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO – PAZ 
 

 
 

 
Leitura Bíblica (por um(a) adolescente): “Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria; porque você 
foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. 
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. 
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinando não terá fim.”  (Lucas 1.30-32)  
 
 
 
Leitura Bíblica: Isaias 9.1-3,6,7 (jovens) 
 
Moças: Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos,  
               tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali, mas, nos últimos tempos, tornará  
               glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. 
 
Rapazes: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte  
                  resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria;  

http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
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                  eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando  
                  repartem os despojos. 
 
Todos(as): Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros,  
                    e o seu nome será: “Maravilhoso Conselheiro”, “Deus Forte”, “Pai da Eternidade”, “Príncipe  
                   da Paz”. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o  
                   seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para  
                   sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. 
 
 
Cântico: (sugestões) 
 
-Nome, sobre todo nome (https://www.letras.mus.br/casa-de-davi/322021/) ou 
 
-Natal (Hino 11 – Hinário Evangélico - https://www.hinarioevangelico.com/2009/12/011-natal.html) 
 
(enquanto a comunidade canta um dos cânticos sugeridos, a terceira vela do Advento é acesa por um(a) 
jovem) 
 
 
 
 
 

QUARTO DOMINGO DO ADVENTO – AMOR 
 

 
 

 
Leitura Bíblica (por uma criança): “Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado 
pelo nome de Emanuel. (Mateus 1.23) 
 
 
(convidar uma família para a leitura do texto abaixo) 
 
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) 

https://www.letras.mus.br/casa-de-davi/322021/
https://www.hinarioevangelico.com/2009/12/011-natal.html
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Ao acendermos a quarta vela do Advento, nós relembramos a Aliança que Deus fez com o ser humano 
que Ele criou com tanto amor.  
Que o nosso coração se encha de gratidão nos preparando para a grande comemoração do Natal de 
Jesus. 
 
 
 
Cântico (sugestões) 
 
Adoremos ao Senhor (Hino 8 - Hinário Evangélico – https://www.hinarioevangelico.com/2011/12/008-
adoremos-ao-senhor.html) ou 
 
Jesus nasceu (Hino 12 – Hinário Evangélico - https://www.hinarioevangelico.com/2011/12/012-jesus-
nasceu.html) 
 
(enquanto a comunidade canta um dos hinos sugeridos, a quarta vela do Advento é acesa pela família 
convidada e as crianças podem distribuir para a comunidade, pequenos corações de papel com a frase: 
“Te agradecemos Senhor!” ou outra que preferir. 
 
 
 
 

Departamento Nacional de Escola Dominical 
 
 
 
  
 

     
 
Sugerimos um estudo para as crianças e pré-adolescentes sobre o período do Advento 
 
“Advento, tempo de esperança” - Coleção Bem Te Vi 2018.2 – “Deus comigo está”  
 
Disponível no site: http://www.metodista.org.br/textos-de-apoio-didaticos-pedagogicos 

https://www.hinarioevangelico.com/2011/12/008-adoremos-ao-senhor.html
https://www.hinarioevangelico.com/2011/12/008-adoremos-ao-senhor.html
https://www.hinarioevangelico.com/2011/12/012-jesus-nasceu.html
https://www.hinarioevangelico.com/2011/12/012-jesus-nasceu.html
http://www.metodista.org.br/textos-de-apoio-didaticos-pedagogicos

