
Atividade: Utilize o espaço abaixo para criar uma man-

chete de jornal e uma reportagem sobre a história do dia! 

 

 

Versículo 

do dia:  

Lucas 

2.10-11 

Orar para 

encerrar a 

aula!  

Espaço para Anotações: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

A equipe de reportagem corre o mundo atrás de 
notícias! Onde você gostaria de dar a Boa Notícia? 
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Extra! Extra!  
A Notícia 

de Grande 
Alegria!  

 
A profissão 
de repórter é 
m u i t o 
interessante. 

Mulheres e homens que buscam notícias 
em todos os lugares do mundo para torná
-las publicas, conhecidas de todas as 
pessoas. 
Hoje a tecnologia é uma grande aliada na 
divulgação de notícias, e um grande 
número de pessoas trabalha para que 
essas notícias cheguem o mais rápido 

possível, à vários 
lugares. 
As notícias, muitas 
vezes, são informações 
q u e  a j u d a m  a s 
pessoas, como por 
exemplo: as previsões 
do tempo, notícias 
sobre a economia do 
país, descobertas da 
medicina, questões 
políticas, etc. 

O fato é que é muito bom recebermos 
notícias sobre nosso país e sobre o 
mundo todo. Mas a melhor notícia que 
o mundo já recebeu foi exatamente 
esta: “Não temais; eis aqui vos trago 
boa-nova de grande alegria, que  o 
será para todo o povo: é que hoje vos 
nasceu, na cidade de Davi, o 
Salvador, que é Cristo, o Senhor”.  

Lucas 2.10-11. 
 

Notícia do Céu! 
 
No Evangelho de Lucas 2.8-20  lemos 
uma notícia muito importante para 
toda a humanidade: O nascimento de 
Jesus. Esta notícia foi anuncia por um 
grupo muito especial, anjos. 
Você já imaginou receber uma notícia 
direto do céu? Aqueles pastores, 
homens simples que cuidavam dos 
rebanhos tinham razão em ficarem 
apavorados. De fato existem algumas 
notícias que nos assustam: quando 
sabemos de enchentes e outras 
tragédias onde 
muita gente sofre e 
até morre. 
Mas, depois do 
susto o conforto! 

A Grande Notícia! 

“Reportagem:  
Ato de adquirir 
informações para 

os periódicos 
(jornais); Notícia 

sobre algum assun-
to para ser publi-
cado ou divulgado 
pelos meios de 
comunicação”. 

Unidade 3: Com Jesus todos os dias! 

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 

Lucas 2.8-20 

Estudo 

09 

Imagem: clip-art 
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não podemos 
guardar esta notí-
cia só para nós, é 
preciso seguir o 
exemplo dos pas-
tores e divulgar 
tudo o que sabe-

mos sobre Je-
sus, para que as 

pessoas fiquem 
maravilhadas e 
encham seus corações de alegria. 

Uma notícia vinda direto de Deus, a sal-
vação anunciada por Seu anjo traz paz e 
conforto aos corações, assim é a alegria 
da boa notícia! 
 

Uma Notícia Transformadora! 
Existem notícias que nos alegram, outras 
nos entristecem. Mas tem notícias que 
nos dão vontade de sair correndo e con-
tar para toda a gente. 
Os pastores, ao receberem a notícia dos 
anjos, foram apressadamente até o lugar 
onde Jesus estava.  
Isso foi muito correto, antes de 
espalhar a notícia é preciso 
ter certeza que ela é ver-
dadeira. Os pastores falaram 

tudo que tinha 
acontecido, e as 

pessoas ficaram maravilhadas.  
 

Vamos contextualizar!  
Nos dias de hoje muitas notícias circu-
lam pelos meios de comunicação. 
Escreva três notícias desta semana 
que trouxeram tristeza para a popula-
ção:___________________________
_______________________________
______________________________. 
Agora escreva cinco notícias que 
trouxeram alegria a todas as pessoas: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________. 
Foi mais fácil achar notícias alegres 
ou tristes? Por quê? 

Para entender melhor... 
Ao anunciar o nascimento de Jesus 
primeiramente aos pastores, pessoas 
pobres e desprezadas pela sociedade, 
Deus nos mostra que o seu amor é 
para todas as pessoas, independente 
de suas profissões ou classes sociais.  
O anjo poderia ter levado a notícia ao 
governador ou ao sacerdote, 
mas os pastores são esco-
lhidos. 
A notícia da salvação é 
pra toda gente, por isso 

“Evangelho é 

uma palavra 

de origem 

grega que 

significa 

“Boa 

Notícia”. 

Página 2 Unidade 3: Com Jesus todos os dias! 
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Conclusão 

Música: Momento Novo 
CD Missão, Aventura Possível! - Igreja Metodista - DNTC. 

O Natal é um data muito importante 
para todas as pessoas. Mas após 
este período de festas e celebra-
ções precisamos nos lembrar que 
Jesus está presente conosco todos 
os dias. 
Mesmo ainda sendo um bebe re-
cém-nascido Ele já come-
çou a transfor- mar a 
vida das pes-
soas, pelos 
pastores, 
anunciando 
a boa notí-
cia. 

Reflita:  O que 

é mais fácil: 

encontrar notícias 

que nos dão 

alegria ou 

notícias que 

trazem tristeza?  

Página3 

Podemos con-

tribuir para 

espalhar  bo-

as notícias a 

muita gente! 

Como? 

Por isso vem, entra na roda 
com a gente também, 

Você é muito importante, vem! 

A celebração do Natal 
já passou, mas a cele-
bração da vida conti-
nua a cada dia.  
Cada novo amanhecer é 
uma nova oportunidade de anunciarmos a 
salvação. 

Deus chama a gente pra um momento novo 
De caminhar junto com seu povo. 

É hora de transformar o que não dá mais 
Sozinho, isolado, ninguém é capaz. 

Não é possível crer que tudo é fácil 
Há muita força que produz a morte 
Gerando dor, tristeza e desolação 

É necessário unir o cordão. 

A força que hoje faz brotar a vida 
Atua em nós pela sua graça 

É Deus quem nos convida a trabalhar 
O amor repartir e as forças juntar. 

Por isso vem, entra na roda 
com a gente também, 

Você é muito importante, vem! 
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