
Emanuel =
 

Deus Con
osco! 

- Para lembrar que Deus está conosco! 
- Pelas pessoas que ainda não sabem o verdadeiro sentido do Natal. 
- Agora é sua vez de pedir oração. Por qual motivo você gostaria de orar? 

Motivos de oração para esta semana! 

 
 

Desenhe caixas de presentes e escreva o 
que você gostaria de ofertar: 
 
- para o menino Jesus 
 
- para a sua família 

- para os amigos 
 
- para os professo-
res 

  

  
 
      

 

Recortar o cartão no pontilhado, dobrar ao meio e escrever a mensagem! 

 

Um menino especial entre nós!  
 
Rebeca: Nossa a história de Jesus é incrível! 
Ian: É mesmo, Rebeca! Agora eu entendo melhor sobre a família de Jesus. 
Rebeca: Como assim? Você não sabia que José e Maria eram os pais de 
Jesus? 
Ian: Rebeca, você ouviu o que a professora disse: Deus, para demonstrar o 
seu grande amor pela humanidade enviou o seu filho ao mundo! 
Professora Ana: Isso mesmo Ian! Deus percebeu que o único jeito de salvar 
a humanidade era mandar Jesus para nascer e viver em nosso meio. 
Rebeca: Eu gostei da parte que Deus escolheu Maria, uma mulher de bom 
coração e humilde para que fosse a mãe de seu filho Jesus.  
Maria, quando recebeu a visita do anjo, ficou assustada, mas as palavras do 
anjo acalmaram o seu coração e ficou feliz em cuidar do filho de Deus. 
Ian: E José também levou um susto por ter sido escolhido para ser o pai de 
Jesus e o marido de Maria, para acompanhá-la e cuidar de Jesus quando 
Ele nascesse. 
Professora Ana: Sim, José e Maria foram presenteados em ter em seu lar o 
filho de Deus. O nascimento de Jesus já havia sido anunciado há muitos a-
nos atrás, pelo profeta Isaías “Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a 
jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel - 
Deus está conosco”! (Isaías 7.14) 
Rebeca: Nossa professora, até o nome de Jesus traz uma mensagem para 
nós! 

Unidade 2: Jesus Nasceu,  

é Natal!   

Série Especial: 
Ministério de Jesus! 
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Professora Ana: Lembram quando nós estudamos sobre o nome de Jesus 
(estudo 4) que é poderoso e que devemos orar em seu nome? Hoje apren-
demos que além de Jesus, que significa o Senhor Salva, Ele também foi 
chamado de Emanuel = Deus está conosco. 
Deus nos ama e quer nos salvar, por isso enviou Jesus, para caminhar sem-
pre conosco! 
Ian: Que linda história professora!  O filho de Deus, Jesus Emanuel, veio ao 
mundo sem nenhum conforto. Maria, teve o seu filho em um lugar simples, 
na estrebaria. 
Rebeca: É mesmo, imagina que o filho de Deus não teve um lindo lugar para 
nascer. 
Professora Ana: É, e nascendo em um lugar sem luxo, o brilho do céu es-
trelado iluminou e tornou aquele local naquela noite especial. E a Paz e o 
Amor estava no ar. Deus mais uma vez nos ensina que não é um lugar de 
luxo ou muito dinheiro que traz a paz, mas a alegria no nosso coração de 
conhecer e caminhar com Jesus. 
Ian: Por isso o presente maior do Natal é termos Jesus no coração. 
Rebeca: Com Jesus no coração, o Amor é que vale. Vivemos em amizade, 
paz e união. 
Professora Ana: E nós podemos ser um presente para as pessoas falando 
deste grande amor. A maior alegria do Natal é saber que Jesus está presen-
te e a sua presença 
nos enche de espe-
rança para uma 
vida feliz! 
Ian: O nosso lugar 
é ao lado do meni-
no Jesus, pois as-
sim seremos crian-
ças que amam fa-
zer o bem para to-
das as pessoas. 
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Versículo do dia: “Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque 
ele salvará o seu povo dos pecados deles”. Mateus 1.21 
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Vamos Louvar! 

Atividade! 

 Cantar a música:  Natal do Menino Deus 
CD– Evangelho Convite pra Paz – Igreja Metodista - DNTC. 

 

 
O céu estava bonito,  
Coisa linda de se olhar 
Cheio de estrelas e vozes 
Que vieram avisar: 
 

“Ei pastores, venham logo 
Ver o que aconteceu. 
Deus veio morar com a gente, 
Uma criança nasceu!” 

 
Viram o bebê dormindo 
No colo de Maria 
E falando bem baixinho, 
Disseram com alegria: 
 

“Este é o Filho de Deus, 
É nosso Salvador! 
Deus está perto da gente, 
Vem mostrar o seu amor.” 

 

Natal!!! 

Recorte o cartão abaixo, dobre no pontilhado e escreva uma mensagem sobre o ver-
dadeiro Natal no verso! Entregue para uma pessoa querida. 


