
Ore com as 
crianças, de 
mãos dadas! 

ENCERRAR! 

• César Augusto foi imperador romano de 27 a.C. a 14 d.C. e convoca toda a 
população do Império Romano para alistar-se (recenseamento). Este censo 
servia de base para arrecadação de impostos. 

• “Filho primogênito” é uma designação legal para aquele que tem privilégios e 
posição especiais sob a lei mosaica (Dt 21,15-17).  

• Nos tempos Bíblicos, era costume no Antigo Oriente Próximo enrolar os recém
-nascidos em tiras ou faixas de pano. 
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Subsídio para Professor/a 

Para Encerrar! 

• Falar o versículo do dia com a classe: Lucas 2.1. 
cantar a música novamente e orar de mãos da-
das. 

• Convidar as crianças para o próximo encontro e 
estimular para que tragam visitantes. 

• Despedir-se das crianças com carinho e atenção, 
se possível prepare um cartãozinho com o versí-
culo do dia em forma de manjedoura para lem-
brar que o Natal é o nascimento de Jesus. 

Anotações 

 
Texto Bíblico: Lucas 2.1-7. 
 

Objetivos:  
- Enfatizar que Maria já estava com sua barriga bem grande, quase nos dias de 
ganhar nenê quando precisou viajar.  
- Apresentar o motivo da viagem de Nazaré para Belém, pois José foi cumprir a 
ordem do governador Quirino e recensear-se, e cada um precisava se apresen-
tar na cidade de seus pais. 
- Explicar que não havia lugar nas hospedarias, pois muita gente foi à cidade 
também para recensear-se, por isso, Maria ganha neném no lugar onde fica-
vam os animais, enrola o neném em faixas e o coloca na manjedoura, caixa 
onde se coloca comida para os animais.  
   
Sobre o tema:  

- Destacar a necessidade da viagem.  
- Falar sobre as dificuldades para Maria viajar com a 
barriga grande.  
- Apresentar a humildade de Jesus, nascer 
pobre e deitar em uma manjedoura.  

O Nascimento de Jesus. 

Unidade 2:  

Jesus Nasceu,  
É Natal! 

Professor/Professora. 
4 a 6 anos 

MINISTÉRIO DE JESUS! 

Ore por sua v
ida 

e pelas crianç
as! 

Estudo 8 

encerrar! 



Para início do Encontro! 

• Prepare umas imagens de hotéis e/ou pousa-
das, cenas de viagens (malas, ônibus e carros 
cheios de pessoas) para ilustrar a aula. 

• Fazer um cartão em forma de coração para visitantes e aniversariantes. 
• Levar alguns animais de pelúcia e/ou imagens de animais em uma e estre-

baria, e se possível, uma caixa (de papelão) com capim seco dentro para 
ilustrar a manjedoura e um boneco enrolado em panos. 

• Apresentar o tema do dia mostrando os objetos ou imagens que você trou-
xe. 

• Leia o versículo do dia junto com as crianças (Lucas 2.7) e converse com 
elas sobre o versículo, comente que Jesus é o Filho de Deus, que nasce 
como ser humano. 

• Pergunte quem já fez alguma viajem, compartilhe com a turma sobre os 
cuidados necessários: arrumar as malas, verificar o que precisa ou não 
levar, reservar um lugar para se hospedar, etc. 

• Explique para as crianças sobre o recenseamento que o imperador fez. Ele 
queria saber quantas pessoas tinha no seu império (nas cidades que ele 
governava) pois, quanto mais gente, mais impostos (mais dinheiro para os 
seus cofres). Por isso ele pede para contar o povo e cada família tinha que 
ir para  cidade de origem do esposo, no caso José era descente do Rei 
Davi, e foi para Belém.  

• Assim como José e Maria, muitas outras pessoas também foram para Be-
lém, mas quando eles chegaram, não havia mais lugar nas hospedarias, 
restando-lhes apenas a estrebaria, que é o lugar onde os animais dormem, 
e o berço de Jesus foi a manjedoura, o lugar onde coloca comida para os 
animais. 

- Sentem-se em círculo e passe as imagens ou as coisas de bebê que você 
preparou para as crianças pegarem e verem de perto. 
- Contar a história da folha da criança. Permitir que haja interação e explicar o 
que elas não entenderem. 
- Organizar as crianças para fazer a atividade da folha da criança. 

Vamos à História! 

As imagens são um 
excelente recurso! 

UNIDADE 2:   
02 

MINISTÉRIO DE JESUS!  

• Realize as atividades da folha da criança com alegria. 

• Reserve algumas revistas com imagens de pessoas juntas, mesmo que 
sem mesas fartas, pois o Natal é comunhão, estar juntos e juntas. 

• Converse com as crianças durante a atividade e perceba suas coloca-
ções com sensibilidade. 

• Caso não tenha revistas para recortar, peça para as crianças desenha-
rem seus sonhos para o Natal, de preferência, voltado para pessoas e 
não para presentes. 

 

 

Cantar ajuda a aprender! 
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Atividades! 

 

 

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! 
 

Hum! Hum! Hum! Silêncio! 

Dorme, meu filhinho!  

Dorme nenenzinho! 

Nã, nã, nã, nã, nã!  

Dorme Rei da paz! 

Nana, neném! 

Hum! Hum! Hum! - Psiu! 

Imagem clip-art. 


