
Atividade: Utilize o espaço abaixo para escrever ou dese-

nhar uma mensagem sobre o verdadeiro sentido do Natal! 

 

 

Versículo 

do dia:  

Mateus 

1.23 

 

Orar para 

encerrar a 

aula!  

Espaço para Anotações: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

Qual é o seu nome? 
 

O nome faz parte da nossa identidade, ele 
ajuda a contar quem somos. Você já sabe 
quem te deu o seu nome (fizemos essa 
pesquisa no estudo 4). Como já vimos, às 
vezes, um nome é dado para homenagear 
alguém ou fazer referência a personagem 
bíblico. Existem livros que trazem o signi-
ficado dos nomes e ajudam os pais a es-
colherem o nome de seu filho ou filha. 
Sempre haverá uma intenção, um signifi-
cado por trás do nome. 
Com Jesus não foi diferente, seu Pai, 
José, escolheu um nome cheio de signifi-
cado e simbolismo, pois Ele representaria 
o cumprimento de uma longa expectativa: 
a chegada do Salvador! 

José e Maria recebem 
a notícia de que eles 
teriam a missão de 
serem os pais do Sal-
vador. Deus, para dei-
xar essa história bem 
esclarecida disse que o 
nome desse filho seria 
Jesus = Salvador (ver 
estudo 4), e seria cha-

mado Emanuel = Deus conosco. Emanuel 
é uma palavra hebraica, e na língua origi-

nal se diz `imanu`el, 
trata-se de um nome 
formado pelo prono-
me `im mais nu, igual 
a nós e por, `el que 
significa Deus, literal-
mente temos 
“Conosco está Deus”. 
Para o tempo de Je-
sus dizer que Ele era 
Emanuel, era reafir-
mar a proteção divina para a dinastia 
(descendentes) de Davi e para todo o 
povo de Deus. 
Além disso tudo, no sonho de José o 
anjo disse que em Jesus se cumpriria 
uma antiga profecia feita por Isaías: A 
virgem ficará grávida e terá um filho 
que receberá o nome de Emanuel - 
"Deus está conosco" (Isaías 7.14). 
Isso ajudou a acalmar o coração de 
José e Maria, pois mesmo sem enten-
der muito bem como era possível Ma-
ria estar grávida por obra do Espírito 
Santo, eles conheciam a Palavra e as 
profecias de Isaías, e confiavam em 
Deus e em suas promessas.  
Portanto, eles estavam recebendo 
uma grande honra, um grande presen-
te, serem os pais de Jesus, Emanuel. 

Emanuel, Deus conosco! 

“José e Maria 
recebem a notí-
cia de que eles 
teriam a missão 
de serem os 

pais terrenos do 
Salvador”. 

Unidade 2: Jesus Nasceu, é Natal! 

S É R I E  E S P E C I A L :  M I N I S T É R I O  D E  J E S U S .  

10 a 13 anos 

Pré-adolescentes 

Mateus 1.18-25  

Estudo 

07 

“A virgem ficará 
grávida e terá 
um filho que 

receberá o nome 
de Emanuel, que 
quer dizer Deus 

Conosco”. 
 

Isaías 7.14 



A presença é cons-
tante do Deus Ema-
nuel deve ser ex-
pressada durante 
todo o ano, a todos/
as com quem convi-
vemos e até àque-
las pessoas que 
nem conhecemos, 
mas que precisam 
sentir o amor de 
Deus em suas vi-
das. 

Vamos contextualizar!  
Emanuel hoje 
 

Esse período de Natal é marcado por 
fatos interessantes, entre elas temos: as 
trocas de presentes, as festas, as pesso-
as fazem um grande esforço para ficarem 
juntas demonstrando carinho e amor. 
Sem dúvida o Natal é um tempo especial.  
 

Reflita com a turma:  
1. Será que só no Natal temos que fazer 
coisas especiais?  
_________________________________
_________________________________
2. Só no Natal devemos agradar as pes-
soas, demonstrar carinho, solidariedade, 
amor mútuo? 
 _________________________________ 

________________________________
________________________________ 
3. Qual é o motivo de tanta festa no 
Natal: as comidas, os presentes, o di-
nheiro ou a certeza da pre-
sença constante de Jesus 
em nossas vidas? 

________________________________
________________________________ 
4. O que é o Natal para as pessoas 
hoje? 
________________________________
________________________________ 
 5. O que a internet, as revistas a televi-
são dizem que é o Natal? 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

Para entender melhor... 
 Quando dizemos que Jesus é Emanuel, 
Deus conosco, estamos afirmando que 
Ele está sempre presente em nossas 
vidas, em todos os períodos do ano, seja 
qual for a circunstância. Portanto, o nos-
so grande motivo 
de alegria é saber 
que Natal é a cer-
teza de que Jesus 
nasceu e quer 
continuar a nascer 
nos corações de 
todas as pessoas. 

“Natal é a 

certeza de que 

Jesus nasceu e 

quer continuar 

a nascer nos 

corações de 

todas as 

pessoas”. 

Página 2 Unidade 2: Jesus Nasceu, é Natal! 

Im
ag

e
m

 C
lip

-art 

Conclusão 

Música: Festa Diferente 
CD Natal, a festa diferente! - Igreja Metodista.  

Jesus veio para acabar com as se-
parações entre ricos e pobres, ho-
mens e mulheres, Judeus e genti-
os, o Deus conosco, está acima de 
barreiras culturais, religiosas, e até 
mesmo acima do tempo. Todos os 
dias são oportunidades de vivermos 
e testemunharmos a salvação no 
menino Jesus por amor a nós. Po-
demos fazer isso especialmente no 
tempo de Natal, mas, que durante 
todo o ano possamos oferecer as 
pessoas o presente mais perfeito, 
completo e inestimável: Jesus, o 
Deus que sempre conosco está!  

Reflita:  Como 

podemos nesse 

Natal demonstrar 

o amor de Deus 

concretamente as 

pessoas?  
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Natal, esta festa diferente, 
Festa que une toda gente, 

A alegria é geral. 
O que vale é o amor se espalhando, 

Rico, pobre se abraçando, 
Negro, índio, oriental! 

É a festa em que o presente  
não se compra 

Em um shopping ou mercado, 
Vem do próprio coração. 

 
Natal, esta festa diferente, 
Festa que une toda gente, 

A alegria é geral. 
Vem da alma sempre cheia de alegria, 

E reparte esse presente 
Em amor e união. 

É festa do natal de Jesus Cristo, 
Que traz a paz e alegria, 

Esperança no viver! 

 

Sempre é 

tempo de 

expressar o 

amor de 

Deus! 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis) 
É Natal, Jesus nasceu! 


