
A estrela da esperança
  Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos 
dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegar-
am a Jerusalém e perguntaram: "Onde está o 
recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no 
oriente e viemos adorá-lo". Mateus 2:1-2  
 Perguntar às crianças se elas lembram como os três reis 
magos conseguiram chegar até onde Jesus estava.

     Por volta do mês de dezembro, as crianças gostam de 
imaginar o que aconteceu e como foi o primeiro Natal. Hoje 
vamos relembrar como tudo aconteceu e vamos conhecer 
uma linda estrela, a Estrela de Belém.
          Os anjos fizeram um pedido… para brilhar a mais forte           Os anjos fizeram um pedido… para brilhar a mais forte 
de todas as estrelas naquela noite. Era para todo o mundo 
que uma criança muito  mas muito especial mesmo havia 
nascido para trazer a salvação e paz entre as pessoas.
  Tudo estava quieto naquela noite enquanto três magos es-  Tudo estava quieto naquela noite enquanto três magos es-
tavam viajando lentamente a camelo pelo deserto. De re-
pente, uma estrela começou a brilhar bem forte. Os magos 
notaram sua luz no leste. Eles não conseguiram re               
-sistir a uma luz tão brilhante, pois tinham ouvido que        
      uma estrela iria lhes mostrar o caminho até o filho de    
       Deus.



         Viajando durante toda a noite, os magos encontr-
aram pastores cuidando de seus rebanhos de ovelhas.
— Nós estamos seguindo aquela estrela incrivelmente 
linda lá no leste a fim de encontrar o lugar onde o filho 
de Deus nasceu recentemente. Dali em diante, eles 
todos viajaram juntos, seguindo a estrela mais brilhan-
te no céu!
         Finalmente, eles chegaram numa pequena cidade 
chamada Belém, e viram que a estrela estava brilhando 
acima do estábulo de uma hospedaria. Tudo estava 
quieto e em paz. A caravana entrou no estábulo para 
ver o lindo bebezinho deitado numa simples manje-
doura arrumada com palha. Ao lado do bebê estavam 
Maria e José, sua mãe e seu pai, como também vários 
animais.
        Os magos ofereceram ao bebê Jesus presentes pre-
ciosos que eles trouxeram de muito longe: ouro, incen-
so e mirra. Os pastores ajoelharam-se no chão para 
orar. Eles estavam agradecidos pela dádiva de amor e 
pureza que o bebê trouxe consigo. Depois disso, 
muitas pessoas ofereceram presentes.
       Por isso que no Dia de Natal, até mesmo hoje em dia,        Por isso que no Dia de Natal, até mesmo hoje em dia, 
muita gente no mundo inteiro gosta de oferecer pre-
sentes, como sinal de amor e esperança. A estrela de 
Belém é a estrela que nos guia até a esperança de sal-
vação das nossas vidas: Jesus! As pessoas também 
tentam trazer felicidade aos outros, assim como Jesus     
     fez durante toda a sua vida. 



Momento de oração final: Orar com as crianças agra-
decendo pela vida de Jesus e pela esperança da sal-
vação em Cristo.



Sugestão de atividade  - 
Atividade para colorir crianças até 6 anos





Sugestão de atividade  - 
Atividade para crianças acima de 7 anos 





Sugestão de atividades com os pais em casa
Desenhar a estrela de Belém em uma cartolina e en-
feitá-la com muita criatividade para que as crianças 
compartilhem na próxima célula.


