
 

Vamos Orar! 

Lucas 2.10b. 

“...Não temais; eis 

aqui vos trago boa-

nova de grande 

alegria, que o será 

para todo o povo:”. 

 
Pinte a 

figura ao lado! 
 

2) Conte quantas ovelhas tem no 
curral e escreva aqui: 

______________________ 

 
3) Vamos colar algodão na  

ovelhinha! 

 Imagem: http://colorirdesenhos.com/files/desenhos/ovelha1.jpg - 06/01/2010 
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rt Professora Ana:  Na  região que Jesus nasceu, havia muitos rebanhos e 
pastores que cuidavam de suas ovelhas no campo. Na noite que Jesus nas-
ceu, apareceu um anjo do Senhor, e avisou que o Menino Jesus, o Salvador 
havia nascido, e logo muitos anjos surgiram e louvaram a Deus. 
Luca: E os pastores? Imagina ver um anjo? Deve ser muito legal! 
Professora Ana:  Primeiro eles ficaram com muito medo, pois uma luz bem 
forte estava sobre todos eles. Não sabiam direito o que era, mas logo o anjo 
falou que não era para eles terem medo. 
Rebeca: E  o que mais que eles falaram? 
Professora Ana: Contaram tudo. Que encontrariam  o Menino enrolado em 
panos, e deitado na manjedoura. 
Zeca: Que era o berço dele, né? 
Professora Ana: Lembram-se da aula 
passada? Jesus nasceu na estrebaria e 
seu berço foi o lugar onde os animais 
comem. Um lugar bem simples, assim 
como foi a notícia de seu nascimento; 
primeiro para pessoas simples como os 
pastores que viviam no campo. 

Uma Notícia de Grande Alegria. 

Unidade 3: 

Com Jesus todos 
os dias! 
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Yan: Será que Deus  também quis ensinar alguma coisa quando man-
dou a notícia primeiro aos pastores? 
Professora Ana: Sim. Deus nos ensina que para Ele não há pessoas 
mais importantes que outras, ricos ou pobres; pessoas que trabalham 
com coisas simples como os pastores, ou pessoas mais importantes. 
Todas são iguais. A notícia é para todas as pessoas. 
Talita: É como uma notícia em 
um jornal? Tipo assim: “ Em uma 
linda noite, Nasce Jesus! O Sal-
vador”. 
Professora Ana: Perfeito. Uma 
Boa Notícia! 
 Luca: É verdade, pena que boas 
notícias não aparecem sempre. 
Professora Ana: Mas, essa foi 
uma notícia que alegrou o cora-
ção de muitas pessoas.  Essa 
história esta escrita na Bíblia, no 
Evangelho de Lucas. A palavra Evangelho quer dizer Boa Notícia. 
Rebeca: Vamos fazer um jornal com essa boa notícia para as pessoas 
lerem? 

Todos:  Oba! É pra já. 
Professora Ana: Nada melhor do que co-
meçar o ano com uma boa notícia: Jesus 
nasceu e deseja estar presente em nossas 
vidas durante todos os dias deste novo ano! 
Vamos cantar glórias à Deus e paz a todas 
as pessoa! 

Versículo do dia: ““...Não temais; eis aqui vos trago boa-

nova de grande alegria, que o será para todo o povo:”. 

(Lucas 2.10b) 

UNIDADE 3:  02 
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MINISTÉRIO DE JESUS!  

Música:  Salmo 146 - CD Missão Aventura Possível - DNTC. 

Com minha vida vou louvar ao Senhor 

Com minha vida vou louvar ao Senhor 

Eu vivo para louvar ao Senhor 

Eu vivo para louvar ao Senhor 

Eu vivo para louvar ao Senhor. 
 

1)  Vamos desenhar os pastores e os animais que eles cuidavam 
no campo!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Cantar, Louvar e Aprender! 

Atividades! 
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