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- Pela grande família que temos! 
- Pelo verdadeiro sentido do Natal: Nascimento de Jesus, Nosso Salvador!. 
- Agora é sua vez de pedir oração. Por qual motivo você gostaria de orar? 

Motivos de oração para esta semana! 

2 – Vamos fazer um recenseamento da nossa 
família! Isso mesmo, contar quantas pessoas 
fazem parte entre tios, tias, irmãos e irmãs, 
primos e primas. 

Quanta gente na família!  
 
Agora reflita e converse com a turminha: Quantas pessoas você contou? Você 
sabia que sua família era deste tamanho? Você conhece e sabe o nome dos pri-
mos e primas de seus pais e seus? 
 

Aproveite o Natal para ligar ou enviar um cartão de Natal! 

Avós Paternos:_____________________________ 
Avós Maternos: ____________________________ 
Seu nome, nome de sua mãe e de seu pai, seus irmãos e irmãs: ___________  
_____________________________________________________________________. 
Tios e tias Paternos:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
Tios e tias Maternos:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
Primos e primas Maternos: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
Primos e primas Paternos: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
TOTAL: ____________________! 

 

  
Talita: Luca, que desenho legal você está fazendo!  
Luca: Gostou? Estou desenhando a manjedoura on-
de Jesus nasceu. 
Talita: Eu também vou fazer um desenho de Natal e 
escolhi desenhar a viagem de Maria e José até Be-
lém. 
Zeca: Eu não sei o que desenhar sobre o Natal. Na 
verdade eu faltei à Escola Dominical quando a professora Ana contou a 
história do nascimento de Jesus. 

Talita: Eu conto para te ajudar.  Quando Maria 
estava para ganhar o menino Jesus, houve uma 
ordem do Imperador romano para todos se ca-
dastrarem. 
Luca: Na verdade naquela época só os homens 
tinham que fazer o recenseamento, que é o ca-
dastro. 

Talita: Sim, mas José não deixaria Maria sozinha, e fizeram a viagem até a 
cidade de Belém, onde era a cidade de José para fazer o cadastramento. 
Luca: Foi uma viagem longa, especialmente para Maria. 
Zeca: Grávida? Com barrigão? E se o neném nascesse no meio do cami-
nho? 
Luca: Zeca, lembra que tudo fazia parte do plano de Deus. 

Unidade 2: Jesus Nasceu,  

é Natal!   

Série Especial: 
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Talita: Bom, após uma longa viagem, precisavam descansar. Mas imagina, 
muitas famílias tinham ido também para Nazaré, e chegaram primeiro que 
José e Maria, que tiveram que ir bem devagarzinho. Quando chegaram não 
tinha lugar para eles se hospedarem. 
Luca: Maria estava cansada e precisava repousar. O único local que conse-

guiu foi em uma estrebaria. 
Zeca: Ah, lembrei, junto com 
os animais. E foi lá que Maria 
deu a luz ao Filho de Deus, 
enrolou em panos e colocou 
numa manjedoura. Assim foi o 
nascimento de Jesus. 
Talita: Sim, Maria e José, na 

cidade de Belém ficaram juntos do menino Jesus. Que emoção! Imagina se-
gurar o Filho de Deus! 
Luca: Eu não consigo acreditar quando a minha mãe diz que tem muitas 
pessoas que não ligam para o nascimento do menino Jesus. 
Zeca: Ôxente, e que pensam que Natal é só comidas e presentes? Muitas 
famílias não sabem o motivo verdadeiro 
do Natal. 
Talita: Quem não lê a Bíblia não conhece 
o sentido do Natal, não conhece a alegria 
de ter Jesus na família. 
Zeca: Eu já sei o que vou desenhar: o 
menino Jesus na manjedoura e pessoas 
de mão dadas simbolizando a harmonia 
da família. Valeu!  
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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  
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Vamos Louvar! 

Atividade! 

 Música:  Menino Especial 
CD– Natal, a Festa diferente! – Igreja Metodista - DNTC. 

1 – Desenhe a viagem que José e Maria fizeram da cidade de Nazaré até a 
cidade de Belém! 

 Numa simples estrebaria, 
Um menino nasceu. 
Filho de Deus e Maria, 
Pequeno Rei! Chega gente de todo lugar, 

Ver Jesus sorrindo a sonhar. 
Vêm pastores, vêm os magos, 
Todos para adorá-lo. 

Que menino tão especial, 
É Jesus, o Rei do Natal! 
Natal! Natal! Sempre é Natal! 

Nazaré 

Belém  


