
Para Pe
nsar! 

- Agradecer a grande notícia anunciada: Jesus Nasceu! 
- Orar pelas pessoas que gostaríamos de convidar para vir conhecer Jesus! 
- Agradecer pelo/a professor/a e pela pastora ou pastor. 
- Agora é sua vez de pedir oração. Por qual motivo você gostaria de orar? 

Motivos de oração para esta semana! 

 

Converse com a turma! 
Você já convidou pessoas para uma festa? Como você se sentiu ao convi-
dar?As pessoas foram? Como foi receber seus convidados? 
 
Você já foi convidado ou convidada para uma festa? Você ficou feliz?  
 
Jesus fica feliz quando convidamos pessoas para ir a igreja aprender so-
bre o amor de Deus. Então vamos convidar bastante gente!! 
E sempre anunciar a boa noticia. 

 
Rebeca: Olá, Açucena, porque você está tão feliz? 
Açucena: Eu convidei minha vizinha para assistir a peça de Natal na igreja, 
e ela aceitou e levará os seus pais também. Não é legal? 
Talita: Sim, é muito bom! 
Rebeca: Sabem o que estou 
lembrando com esta história 
de convite.... 
Ian: Já sei os convites do 
seu último aniversário. 
Rebeca: Nada a ver. Eu 
lembrei da  professora Ana 
falando dos pastores que 
receberam a notícia do nas-
cimento do menino Jesus. 
Luca: É mesmo, fiquei imaginando os pastores cuidando de suas ovelhas e 
de repente, anjos aparecendo no céu no meio do silêncio. 
Talita: Mas não era uma noite igual as outras, era mais estrelada e silencio-
sa. 
Rebeca: Sim, e quando os anjos apareceram com uma luz forte, os pastores 
se assustaram... 
Luca: Mas logo os anjos falaram : “Não temais, porque eis aqui vos trago 
novas de grande alegria, que será para todo o povo: Pois, na cidade de Davi, 
vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lucas 2.10.11). 
 

Unidade 3: Com Jesus  

todos os dias!   

Série Especial: 
Ministério de Jesus! 

Estudos Bíblicos para 
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Um convite, para responder 
cem vezes: SIM! 
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Estudo 9 



Zeca: Imagina, que alegria receber uma notícia que o filho de Deus nasceu e 
ainda ser convidado para ir visitar o bebê. 
Ian: Sim, e os anjos deram as dicas onde encontrá-lo e como reconhecê-lo... 

Talita: Reconhecê-lo, como assim? 
Ian: Os anjos disseram que  encontrariam o bebê  envolvi-
do em panos e deitado em uma manjedoura. 
Rebeca: E os anjos ainda cantaram para os pastores: 
“Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para 
com os homens”. 
Açucena: Imagino que os anjos deveriam cantar alegre-

mente no céu, uma festa. 
Ian: E os pastores com um convite super 
especial e ouvindo tão boa notícia, disse-
ram todos juntos: Siiimmm iremos adorar o 
menino Jesus. 
Açucena:Um convite como este só poderia 
tem uma única resposta: SIM. 
Talita: E depois de ver e adorar o menino 
Jesus os pastores tinha uma coisa a fazer 
com  toda alegria: espalhar a boa notícia 
para todas as pessoas. 

Luca: Uma notícia como esta não dá para guardar, até 
os dias de hoje, é importante falar para as pessoas do 
nascimento do Menino Jesus e do Amor de Deus para 
conosco. 
Açucena: Por isso sempre  convido meus amigos e a-
migas para irem à igreja comigo. 
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Versículo do dia: “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra 

entre os homens, a quem ele quer bem”.  
(Lucas 2.14) 
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Vamos Louvar! 

Atividade! 

 

Música:  Os Pastores 
CD– Natal, a Festa diferente! – Igreja Metodista - DNTC. 

1 – Crie um lindo convite e convide alguém que você queira que conheça a sua 
igreja - utilize o espaço abaixo, faça desenhos ou cole lindas figuras. 

O!O!O!O!O!O!O!O!O!(bis) 

Lá nos campos, as ovelhas, pulando em todo lugar, 

Procuram grama bem fresquinha prá sua fome espantar(2X) 

Os pastores, bem atentos, seu rebanho a guardar 

Quando,um clarão na noite, anjos vêm anunciar, 

Que em Belém, lá na Judéia, já nasceu o Salvador! 

-Glória, glória, nas alturas, 

Glória a deus! Na terra paz!(bis) 

-Corram, pastores, a notícia espalhar! 

-Corram, pastores, o menino visitar! 

 

Recortar o cartão no pontilhado e escrever a mensagem! 


