
 Vamos recortar e colar 
imagens que represen-
tam o natal: Famílias 
unidas, pessoas feli-

zes, crianças brincando 
e outras!  

“e ela deu à luz o seu 
filho primogênito, 
enfaixou-o e o deitou 
numa manjedoura, 
porque não havia 
lugar para eles na 
hospedaria”. 

Lucas 2.7 

Professora Ana: Já estava perto da hora do neném nascer. Maria já estava 
com sua barriguinha bem grande, e o Menino Jesus, logo, logo estaria nos 
braços de seus pais: José e Maria. 
Zeca: Esperem por mim, não quero perder um pedacinho dessa história de 
quando Jesus nasceu! 
Rebeca: Por que você está chegando atrasado?  
Zeca: É que minha mãe foi hoje cedo para o hospital ver a dona Leila, pois, 
meu vizinho Valentim nasce hoje. Eu não vejo a hora de ver a carinha dele. 
Eu dormi na casa da minha vó, e nós corremos um pouquinho para chegar 
agora. 
Professora Ana: Que bom que você está aqui. Depois nós podemos visitar 
o neném. Depois de alguns dias, claro. 
Yan: Mas, e a história de Jesus? 
Professora Ana: José e Maria assim como muitas outras pessoas, deveriam 
fazer uma viagem para providenciar uns documentos, o que eles chamavam 
de recenseamento, isto é, cada pessoa deveria ir à cidade que nasceu e pa-
ra por seu nome e quantas pessoas tinha na sua casa na lista do imperador. 
Eram muitas as pessoas que viajaram para Belém, por esse motivo não ha-
via lugar para elas em nenhuma pousada. Naquele tempo chamavam hospe-
daria. 

O Nascimento de Jesus. 
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Rebeca: Então, onde Maria e José ficaram? 
Professora Ana: A cidade estava lotada de gente. Depois de procurar 
lugar e não encontrar, José foi com Maria para o único lugar que en-
controu, uma estrebaria. Lugar onde os animais ficam para dormir co-
mer...  
Zeca: Jesus nasceu no lugar que ficava os animais? 
Professora Ana: Isso mesmo. Mas com certeza José arrumou a estre-
baria com amor e carinho. Quando Jesus nasceu Maria enrolou faixas 
para ele ficar quentinho, colocou Jesus na manjedoura, lugar onde os 
animais comem, e ali foi o seu berço. 
Yan: Meu pai me disse que algumas pessoas pensavam que Jesus iria 
nascer em um berço de ouro, e Ele nasceu em um lugar bem simples, 
para também ensinar as pessoas que  não são as coisas que temos 
que nos torna importantes, mas sim como nós somos. 
Rebeca: Hum! Legal! A gente pode ter coisas simples e ser feliz, não é 
professora? 
Professora Ana: As pessoas deveriam aprender mais sobre isso com 
Jesus, assim como vocês estão aprendendo. 
Zeca: Será que Jesus chorou quando nasceu? 
Professora Ana: Creio que sim, pois Ele nasceu igualzinho a um bebê 
e chorar quando nasce ajuda o bebê respirar sozinho. 
Zeca: Então meu vizinho vai chorar como Jesus, 
quando ele nascer? 
Professora Ana: Sim! E a mãe do bebê vai ficar 
muito feliz, assim como Maria. 
Rebeca: E foi uma linda noite! 
Professora Ana: Vamos orar a Deus pela vida do 
Valentim, e agradecer por Jesus também ter nascido 
bebê e ser nosso amigo e nosso Salvador. O Deus Emanuel, lembram? 

Versículo do dia: “e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o 
deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria”. 

 Lucas 2.7  

UNIDADE 2:  02 

MINISTÉRIO DE JESUS!  

Música:  Nana, neném! 
CD Natal a Festa Diferente - DNTC 

 

Silêncio! Silêncio! Meu neném dormiu! 

Dorme, dorme em paz! 

Silêncio! Novo tempo vem surgindo, 

Dorme, filho meu! Nana, nana, nã! 

Mamãezinha cuida de você.  

Nana neném! 

Vamos desenhar o lugar onde Jesus nasceu! 

Cantar, Louvar e Aprender! 

Atividades 

03 

Hum! Hum! Hum! Silêncio! 
Dorme, meu filhinho!  
Dorme nenenzinho! 
Nã, nã, nã, nã, nã!  
Dorme Rei da paz! 
Nana, neném! 


