
O significado do Natal
"Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é 
Cristo, o Senhor. " Lucas 2:11 (Hoje o objetivo é que a cri-
ança conheça o verdadeiro significado do natal e desenvolva 
um coração agradecido ao Senhor pelo seu amor demon-
strado a nós enviando seu Filho Jesus para nos salvar.)

Introdução: Você já fez todas as suas compras para o Natal? 
Já arranjou um presente para cada pessoa de sua lista: 
mamãe, papai, irmão, irmã, vovó, vovô?
Já pediu o que você quer receber no Natal? Todo mundo 
agora está pensando em presentes, em TROCAR PRE-
SENTES.
No Natal, todos pensam em FESTAS, mas também: comidas 
especiais, roupas novas, decorações. Quase sempre está
incluída uma árvore de Natal. Para a maioria das pessoas, 
estas coisas são as mais importantes no Natal, mas na
verdade existe um motivo melhor do que presentes e festas 
no Natal. Vocês sabem qual ou quem é esse motivo? 



História: O motivo do Natal é que Deus nos AMA. Ele 
nos criou, mas por causa do nosso pecado, nós
perdemos a comunhão com Ele. Vocês sabem o que 
quer dizer comunhão? Quer dizer que deixamos de ser 
amigos de Deus.
Deus precisava nos castigar por causa do pecado - e o Deus precisava nos castigar por causa do pecado - e o 
castigo do pecado é a morte. Mas como Ele nos ama, 
Ele quis nos dar alguém para tomar o castigo em nosso 
lugar. Mas não poderia ser qualquer um. Teria que ser 
alguém perfeito. A única pessoa que poderia ser o 
nosso Salvador era, então, o próprio Filho de Deus. E 
no primeiro Natal, o Senhor Jesus veio ao mundo como 
um bebezinho.
Nós já vimos na célula passada que Ele nasceu num 
lugar humilde - numa estrebaria - e foi deitado numa 
manjedoura. Mas, apesar do lugar pobre onde Seu 
Filho nasceu, Deus anunciou o Seu nascimento de um 
modo todo especial.
Um ANJO apareceu a alguns pastores que estavam cui-Um ANJO apareceu a alguns pastores que estavam cui-
dando das suas ovelhas, e ele contou que o Salvador 
havia acabado de nascer. Depois apareceu uma multi-
dão de anjos LOUVANDO a Deus pelo nascimento 
deste bebezinho especial. Eles cantaram: "Glória a 
Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os 
homens a quem ele quer bem" (Lc 2:14)
Porém, Deus também anunciou o nascimento de seu 
Filho através de uma ESTRELA, e isto chamou a 
        atenção de alguns homens sábios do oriente.



Eles saíram de sua terra para visitar o menino e Lhe dar 
presentes. A luz daquela estrela guiou os homens até o 
lugar onde o Senhor Jesus estava, e eles O adoraram.
  
Conclusão: O Senhor Jesus veio, e Ele merece que
celebremos o Seu nascimento. É bom que tenhamos celebremos o Seu nascimento. É bom que tenhamos 
festas e troquemos presentes. Mas nunca devemos 
nos esquecer do principal motivo pelo qual celebramos 
o Natal: Cristo veio a este mundo para morrer pelos 
nossos pecados e assim nos dar a salvação e a vida 
eterna.
Então devemos nos alegrar porque nasceu o nosso sal-Então devemos nos alegrar porque nasceu o nosso sal-
vador Cristo Jesus! 

Momento de oração final: ore agradecendo pelo nas-
cimento do nosso salvador. Incentive as crianças a falar 
sobre o verdadeiro Natal a outras pessoas.



Sugestão de atividade  - 
Atividade para colorir crianças até 6 anos





Sugestão de atividade  - 
Atividade para crianças acima de 7 anos  -  encontre 
os 7 erros





Sugestão de atividades com os pais em casa
Distribua um desenho de personagem ou animal para 
cada criança levar para casa. Ela deve colorir bem 
bonito, recortar pela borda e depois,  juntamente com 
os pais, pregar as figuras em uma cartolina, montando 
o quadro do presépio.




