


CARTA AOS PAIS
Querida família, que alegria saber que vocês desejam preparar seus corações para a 
chegada do Natal! Nosso objetivo com o Advento, todos os anos, foi o de nos 
lembrar que o dia 25 de dezembro não é apenas uma data comemorativa, mas um 
grande marco para a nossa fé. É o dia que comemoramos o nascimento daquele 
que nos salvou.

Nos anos anteriores, nós já caminhamos pela Bíblia, observamos as alianças forma-
das por Deus e já vimos os atributos de Cristo. Mas, esse ano é um ano diferente. O 
mundo inteiro teve de se adaptar e, mais do que nunca, precisamos lembrar quem 
é a nossa Rocha e Refúgio. Pensando nisso, selecionamos um material que nos 
mostra as promessas de Deus que foram cumpridas em Cristo, mostraremos o que 
o Antigo Testamento fala sobre o Salvador e como Cristo se revelou no Novo Testa-
mento. Esperamos que isso os ajude a lembrar que nosso Deus é um Deus constan-
te e fiel.

Dessa vez, nosso objetivo é que a família use a Bíblia. Por isso, todos os dias, vocês 
farão a leitura de dois versículos: um do Antigo Testamento e outro do Novo Testa-
mento. Você notará que não temos textos grandes explicando o dia, pois o foco é a 
conexão entre os dois. Com esse Advento, desejamos que as crianças entendam a 
importância de Jesus como Salvador da humanidade.

Recomendamos que os pais leiam o material com antecedência e se preparem para 
explicar para a(s) criança(s) a relação entre os versículos. Qualquer dúvida que você 
tiver sobre isso, também pode perguntar no grupo de pais do Ministério Infantil. 
Mas lembre: não é preciso criar um tratado teológico e, sim, mostrar para a criança 
como a Bíblia inteira aponta para Cristo.

Aproveite esse tempo para colocar no coração da criança amor pela Palavra. Escolha 
uma Bíblia especial para esse Advento e permita que ela manuseie a Bíblia, pinte os 
versículos que vocês forem ler ou faça anotações. Dê preferência para Bíblias com 
linguagem acessível para a criança, sugerimos NVI,  NVT ou NTLH.

O material utilizado nesse Advento foi inspirado e adaptado do advento cronológico 
2018, de Geovania Porto, e do calendário do advento do Projeto do Coração.

Não esqueçam de marcar o Ministério Infantil nas postagens das redes sociais.
Desejamos a todos vocês um mês muito especial!

Com carinho,
Ministério Infantil



LISTA DE ATIVIDADES:

Para sua melhor organização, segue uma tabela com as atividades e o material 
necessário para que você possa se organizar com antecedência:

DIA              RESUMO DA ATIVIDADE           MATERIAL/INSTRUÇÕES

1 Separar uma Bíblia para o Advento  Bíblia (NVI, NVT ou NTLH) e material para colorir

2 Bíblia e material para colorirPintar o nome de Davi e de Jesus na 
Bíblia e ligar para um familiar

3        Brincadeira: Cada macaco no seu galho                             Folha em branco e caneta

4 Confecção de uma estrela 
(instruções em anexo a devocional)

Cartolina ou papelão, molde de estrela, 
barbante ou lã, e fita adesiva

5            Brincadeira: Passando a mensagem                                           Papel e caneta

6                Brincadeira: O mestre mandou                                                              -

7                         Presépio de Sucata                                                                      Sucata

8 Caça ao presépio 
(pistas na instrução do dia 8)

Recortar as pistas e esconder os personagens do 
presépio nos locais de acordo com as pistas.

9                     Caça decoração de natal                     Folha em anexo com a devocional do dia 9 e caneta

10                           Louvor em família                                                                           -

14                Chamada de vídeo ou ligação                                                                -

11               Mostrar onde os filhos nasceram                      Mapa ou Google maps e papel e caneta

12                             Teatro de luzes                                                                         Lanterna

17                                   Origami                                                          Papel e material para colorir

13                   Brincadeira: Rabo do burro                                       Música, papel ou prendedor

15                     Conversa sobre batismo                                          Fotos do batismo dos pais

16                   Vídeos sobre as parábolas

23                    Confeccionar uma coroa

24              Sobremesa: gelatina de mosaico

25                          Jogo da memória

20                            Ceia em família

21                            Biscoito de Natal

19           Lavar o carro, moto ou os calçados

18              Árvore das qualidades de Jesus

Escolha e copie um dos links para achar 
o vídeo no youtube e pipoca.

Papel colorido ou branco e material para colorir, 
tesoura e fita adesiva.

Organizar o material que as crianças 
podem usar na limpeza.

Instruções com a devocional 20. Lá tem sugestão de 
comidas e de como organizar o ambiente.

Olhe as orientações do dia 21 para saber 
ingredientes e quantidade.

22 Entregar biscoitos e bilhetinho aos 
vizinhos de forma anônima

Recorte ou copie o bilhetinho das instruções do dia 
22. Você também recebeu 2 fitinhas vermelhas.

Cartolina ou papel dourado ou folha branca e 
material para colorir

6 gelatinas: 2 verdes, 2 vermelhas e 2 sem sabor, e 
leite consensado (veja instruções no dia 24)
Você recebeu o jogo prontinho! Leve para a 

Ceia de Natal



“Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura 
provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem 

na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, 
impelidos pelo Espírito Santo”. 2 Pedro 1: 20-21

Você sabia que estamos no mês do Natal? É o mês que Jesus nasceu! 
Para comemorarmos, esse ano vamos embarcar numa jornada pelo 
Antigo e Novo Testamento, vendo um pouco da vida de Jesus aqui na 
Terra. 
As partes que veremos da vida de Jesus são partes muito especiais, 
pois elas já haviam sido anunciadas! 
Antigamente, não tinha uma Bíblia em cada casa. Hoje, usamos a 
Bíblia para saber qual é o desejo de Deus, certo? Naquela época, isso 
não acontecia. Por isso, de vez em quando, Deus falava diretamente 
com alguns homens e eles falavam para todo mundo qual era a men-
sagem de Deus. Esses homens eram chamados de PROFETAS. 
Várias vezes, os profetas avisaram sobre a chegada do Salvador da 
humanidade. E o mais legal é que, hoje em dia, temos tudo isso regis-
trado na nossa Bíblia. 
São algumas dessas mensagens que vamos ver esse mês. Além de ver 
o que os profetas falaram, vamos ver como essas coisas aconteceram 
na vida de Jesus. 
Por isso, preparem-se para ir e voltar muitas vezes na Bíblia. Até o final 
desse mês, estaremos craques em conhecer  a Palavra de Deus!

ATIVIDADE: 
Separe uma Bíblia para ser a Bíblia do Advento. Essa Bíblia pode ser 
manuseada por adultos e crianças e deve possuir uma linguagem fácil 
para que as crianças entendam (sugerimos NVI, NVT ou NTLH). Abram 
a primeira página da Bíblia e escrevam: Essa Bíblia pertence à família 
(coloque o nome de sua família). 
Permita que a criança decore essa primeira página.

- DIA 1 -
OS PROFETAS



- DIA 2 -
A DESCENDENCIA

O profeta Natã contou para Davi uma coisa muito legal: que a 
dinastia dele, ou seja, seus descendentes, reinariam para sempre! 
Quem será que é o descendente que Natã estava falando? Vamos 
ver o que ele disse e descobrir quem é essa pessoa?

Promessa: 2 Samuel 7:16

Cumprimento da Profecia:  Mateus 1:1

ATIVIDADE: 
Comece procurando o nome de Davi na genealogia. Pinte esse 
nome de uma cor diferente. Depois, pinte da mesma cor o nome de 
Jesus! 
São muitas pessoas na família de Jesus, não é? E na sua, quantos 
são? 
Escolha um parente que você goste muito (pode ser tio, avó, primo) 
e ligue para essa pessoa. Fale para ela o quanto você é feliz por ter 
ela na sua família e conte o que descobriu hoje no Advento.



Não foi só com Davi que um profeta falou. Outro profeta, Isaías, 
também avisou de qual família Jesus viria. Mas, ele avisou que Jesus 
viria de Jessé (o pai de Davi). Vamos ver o que ele falou sobre isso e 
ler outro registro dos familiares de Jesus?

Promessa: Isaías 11:1

Cumprimento da Profecia:  Lucas 3:23-32

ATIVIDADE: 
Jesus é um galho de uma grande árvore, que começa lá em Abraão 
e passa por Jessé e tantos outros. 
Vamos brincar de “Cada Macaco no Seu Galho”, mas de um jeito 
diferente? 
Separe folhas em branco correspondentes ao número de pessoas 
da sua casa (no mínimo 3). Escreva nas folhas alguns nomes que 
aparecem na genealogia de Jesus em Lucas (Abraão, Jessé e Jesus 
obrigatoriamente. Se necessário, escrevam mais, aí vocês podem 
escolher). Coloque as folhas no chão - cada folha será um “galho”. 
Decidam um mestre e coloquem uma música. Quando o mestre 
falar “cada macaco no seu galho”, todos devem ir para um dos 
“galhos”. Leiam em voz alta em qual galho cada um ficou. Façam 
algumas rodadas da brincadeira (você pode mudar o local das 
folhas durante as rodadas). Ao final, após ler em voz alta qual galho 
ficou cada um, coloque na ordem que aparece na genealogia e 
cada familiar repete em voz alta a ordem. Ajude a criança que não 
sabe ler, se for necessário.

- DIA 3 -
A LINHAGEM



Já vimos vários nomes da família de Jesus. 
Hoje, vamos ver por que Jesus tinha que nascer! 
Jesus vai governar a terra um dia, você sabia? Em Samuel, é falado 
sobre como será esse governo e em Apocalipse o próprio Jesus vai 
lembrar a todos que era dele que Samuel estava falando! Vamos 
conferir?

Promessa: 2 Samuel 23: 3-4

Cumprimento da Profecia:  Apocalipse 22:16

ATIVIDADE: 
Jesus é a Estrela do Amanhã! Vamos fazer uma linda estrela para 
colocar no topo da nossa árvore? Siga as orientações para fazer 
uma estrela de cartolina e barbante.

Materiais:
Cartolina ou papelão
Algum molde de estrela 
Barbante ou lã de várias cores
Fita adesiva

~- DIA 4 -
A ESTRELA DO AMANHA

Fonte: www.projetodocoracao.com

Instruções:  
 - Use o molde de estrela e desenhe/ 
recorte as estrelas da cartolina/ 
papelão. 
 - Use a fita adesiva para fixar a 
ponta do barbante e deixe a criança 
enrolar o barbante até querer outra 
cor. Troque de cor e faça a mesma 
coisa.
 - Faça um furinho em uma das 
pontas da estrela. - Passe um 
barbante, faça um loop e amarre 
com um nó. - Pendure no topo da 
árvore.



- DIA 5 -
ANJO FALA COM MARIA

Jesus nem tinha nascido ainda e Deus já estava mostrando seu poder 
na vida dele. Isaías tinha, há muito tempo, avisado que uma virgem 
teria um filho. 
Isso quer dizer que ela não ia engravidar de um homem, mas do Espíri-
to Santo! Isso não é muito comum, não é mesmo? 
Deus enviou um anjo para contar isso a Maria. Vamos ver como foi essa 
visita?

Promessa: Isaías 7:14

Cumprimento da profecia:  Lucas 1:34,35 e Mateus 1:21-23

ATIVIDADE: 
A mensagem que o anjo passou era uma mensagem muito séria… mas 
passar mensagens pode ser muito divertido! 
Vamos fazer uma brincadeira passando mensagem e conferir se ela 
chega inteira até o final. 
Separem uma folha de papel e lápis ou caneta. Façam uma fila. A 
última pessoa da fila deve desenhar nas costas da pessoa da frente 
(apenas com o dedo e sem falar o que está desenhando). Essa pessoa 
que deve repetir na pessoa da frente. Quando chegar na primeira 
pessoa da fila, ela deve desenhar no papel o que sentiu ser “desenha-
do” nas costas dela.
Se as crianças ainda não tiverem coordenação motora para desenhar, 
você pode fazer um telefone sem fio. Nesse caso, sugerimos uma frase 
relacionada ao devocional de hoje.



- DIA 6 -
MARIA RESPONDE

Não são apenas os profetas que contam para nós as promessas de 
Deus. 
Quem lembra que um anjo foi visitar Maria? Pois ele também fez 
uma promessa para ela. 
Vamos ver que promessa foi essa e o que Maria respondeu?

Promessa: Lucas 1:31 e Lucas 1:35

Cumprimento da Profecia:  Lucas 1:38

ATIVIDADE: 

Ser obediente como Maria nem sempre é fácil. 
Vamos treinar essa obediência brincando de “O Mestre Mandou”? 
Escolha alguém da família para ser o mestre. Essa pessoa deve dar 
ordens para o restante (ficar de pé, pular num pé só, rolar no chão). 
Vocês podem trocar de mestre conforme a brincadeira avança.



Lá no Éden, Deus já tinha falado sobre Jesus, você sabia? 
Vamos ler o que Deus disse e, depois, vamos ver outra visita de 
anjo. Mas, dessa vez, para José - o noivo de Maria, que acabou 
sendo o pai adotivo de Jesus aqui na Terra.

*Para os pais: expliquem aos filhos sobre como a serpente enga-
nou Eva no Éden e que o descendente de Eva é aquele que iria 
derrotar para sempre a serpente. Esse descendente é Jesus.

Promessa: Gênesis 3:15

Cumprimento da Profecia:  Mateus 1:20 e Gálatas 4:4

ATIVIDADE: 
Imaginem o susto que José levou quando viu o anjo? Mas o anjo 
veio trazer uma mensagem maravilhosa! Jesus ia nascer!!! E, no 
Natal, comemoramos o nascimento de Jesus! 
Hoje, temos uma super atividade: montar um presépio de sucata! 
Use o que tiver em casa (lã, botões, tampinha, rolo de papel higiê-
nico, papel colorido e etc.). 
No seu presépio, deve ter os seguintes personagens: 
Maria, José, Anjo, Pastor, Rei Mago e JESUS.

***Não cole os personagens, vamos precisar de cada um deles 
(separadamente) para a atividade de amanhã!!!***

- DIA 7 -
ANJO APARECE PARA JOSE

‘



Zacarias contou que Jesus chegaria para alegrar toda a Terra. Ele 
uniria a todos. Por meio dele, podemos ter um relacionamento com 
o Deus Vivo! 
Muito legal, não é? Vamos ver o que a Bíblia nos conta sobre isso.

Promessa: Zacarias 2: 10-11

Cumprimento da Profecia:  João 1: 14

ATIVIDADE: 
Deus enviou Jesus para a Terra! Que presente! Que bom podermos come-
morar o nascimento de Jesus! Hoje, vamos fazer um Caça ao Tesouro com 
os personagens que criamos ontem. Papais! Vocês podem criar as próprias 
pistas ou usar as que estamos enviando para vocês abaixo.

Escondam os personagens do presépio nos seguintes lugares:

 - Maria: perto de uma foto da mamãe grávida
 - José: no travesseiro do papai 
 - Anjo: algum lugar alto
 - Pastor: algum lugar ao ar livre (ou sacada/janela)
 - Rei Mago: perto de livros 
 - JESUS: no quarto da criança 

PISTA 1
EU FUI A MULHER ESCOLHIDA POR DEUS PARA SER A MAMÃE DE JESUS. 

EU CARREGUEI ELE NA BARRIGA POR 9 MESES. ME PROCURE PERTO DE UMA FOTO DE 
ALGUÉM COM UM BEBÊ NA BARRIGA. 

PISTA 2
DEUS ME FALOU ATRAVÉS DE UM SONHO QUE EU DEVERIA FICAR COM A MARIA 

COMO MINHA ESPOSA. ME PROCURE ONDE O PAPAI SONHA

PISTA 3
EU TIVE O PRIVILÉGIO DE CONTAR PARA A MARIA QUE ELA TERIA UM BEBÊ, 

DE APARECER PARA O JOSÉ NO SONHO, E DE FALAR PARA OS PASTORES ONDE ELES 
PODERIAM ENCONTRAR JESUS. ME PROCURE NO ALTO!

PISTA 4
EU E MEUS AMIGOS ESTÁVAMOS CUIDANDO DAS OVELHAS QUANDO OS ANJOS 

APARECERAM NO CÉU. FICAMOS ASSUSTADOS, MAS MUITO ANIMADOS! 
ME PROCURE EM ALGUM LUGAR ONDE DÊ PARA VER O CÉU! 

PISTA 5
EU VI UMA ESTRELA DIFERENTE NO CÉU E FIQUEI CURIOSO! 

ESTUDEI MUITO E A ESTRELA ME GUIOU ATÉ JESUS. ME PROCURE PERTO DE LIVROS! 

PISTA 6
EU SOU A RAZÃO QUE CELEBRAMOS O NATAL! EU SOU O PERSONAGEM 

MAIS IMPORTANTE DE TODA A HISTÓRIA. EU NASCI A MUITO TEMPO ATRÁS, 
MAS ESTOU SEMPRE COM VOCÊ. ME PROCURE NO SEU QUARTO!

- DIA 8 -
A PALAVRA TORNOU SE CARNE



- DIA 9 -
NASCIMENTO DE JESUS

Chegamos a um momento muito especial do nosso Advento. Agora 
que já entendemos a importância de Jesus vir para a Terra, vamos 
ver o que foi falado sobre o nascimento dele! O mais legal é que Isaías 
já tinha falado como seria. E, depois, aconteceu do mesmo jeito. 
Vamos ver?

Promessa: Isaías 9:6

Cumprimento da profecia: Lucas 1:35; 2:11, João 7:46 e Apocalipse 1:8

ATIVIDADE: 
Isaías falou sobre várias características de Jesus. Para caracterizar o 
Natal, são enfeitadas as ruas, os shoppings e as lojas com decoração 
de Natal. Hoje, nós vamos fazer uma Caça à Decoração de Natal! 
Use o modelo abaixo como exemplo e divirtam-se!
Observação importante: Papais, devido às constantes mudanças de decretos 
causadas pela pandemia do Covid-19, essa atividade pode ser adaptada. Realizem a 
atividade dentro das orientações atuais das autoridades e da forma que vocês 
sintam-se confortáveis em fazê-la.
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- DIA 10 -
ANJOS CANTAM

Há muito tempo foi prometido que haveria muito louvor (canto) 
para Deus. Isso aconteceu em um momento muito especial: no 
momento em que Jesus nasceu! 
Vamos ver quem cantou e o que eles falaram?

Promessa: Deuteronômio 32:43

Cumprimento da Profecia:  Lucas 2:13-14

ATIVIDADE: 
Cantar para Deus é muito bom! 
Vamos fazer como os anjos e louvar ao nosso Deus. Antes de cada 
música, uma pessoa da família pode dizer uma característica de 
Deus. 
Algumas sugestões de músicas:
  - Assim vou louvar;
  - Deus grandão;
  - Jesus ama cada um;
  - Eu vou louvar o Senhor.



Jesus nasceu numa cidade bem especial que, hoje, todos conhece-
mos. Você sabe qual é? 
Você sabia que há muito tempo Deus já tinha avisado que o Mes-
sias viria de Belém? Vamos ver essa promessa! 
Para chegar lá, Maria e José viajaram por alguns dias. Além deles, 
alguns magos também foram para Belém querendo  descobrir 
aonde estava o Rei dos Judeus. 

Promessa: Miquéias 5:2

Cumprimento da Profecia:  Mateus 2:1-2

ATIVIDADE: 
Jesus nasceu na cidade de Belém em uma estrebaria. E você, onde 
nasceu? Qual cidade e em qual lugar? Que horas eram? Como foi 
para chegar até esse local? Vamos descobrir onde você nasceu e o 
trajeto para chegar até lá? 

***Os pais devem mostrar aos filhos onde eles nasceram (hospital) 
e mostrar no mapa o trajeto de onde eles saíram até o hospital. 
Você pode usar um mapa em papel, o Google Maps ou até dese-
nhar explicando para a(s) criança(s) como foi esse momento!

- DIA 11 -
OS MAGOS VIAJAM



Havia um costume muito legal entre os judeus: quando uma crian-
ça nascia, os pais deveriam levá-la até o templo e a apresentar. 
Algo muito legal aconteceu quando o menino Jesus foi apresenta-
do: o sacerdote responsável por apresentar Jesus percebeu como 
Jesus era importante! Ele disse que o menino seria “luz”, assim 
como Isaías já tinha avisado há muito tempo atrás.

Promessa: Isaías 9:2

Cumprimento da Profecia:  Lucas 2:28-32

ATIVIDADE: 
Vamos usar luzes na nossa casa também? 
Separe uma lanterna (pode ser a de um celular) e vamos fazer um 
Teatro de Luzes em família. Procurem na Internet como reproduzir 
diferentes formas com as mãos e divirtam-se!

- DIA 12 -
SIMEAO CONHECE JESUS



- DIA 13 -
A FUGA PARA O EGITO

Jesus passou por uma longa jornada: nasceu em Belém, mas, logo 
depois, teve que fugir para o Egito. Isso porque o rei ficou com ciúmes 
quando descobriu que o rei dos judeus havia nascido e mandou 
matar todos os meninos de Belém!

Promessa: Oséias 11:1

Cumprimento da profecia: Mateus 2:13-15

ATIVIDADE: 
Jesus foi para o Egito fugindo das ordens cruéis de Herodes. Agora, é 
a nossa vez de fugir! 
Vamos brincar de Rabo de Burro! Façam canudos de papel e colo-
quem no bolso da calça, um para cada pessoa. Então, coloquem uma 
música bem agitada e tentem pegar os canudos uns dos outros. 
Quem tiver mais canudos, ganha a brincadeira! 
Vocês também podem fazer o mesmo com prendedores de roupas.



- DIA 14 -
QUEM E JOAO BATISTA?

O profeta já tinha avisado: antes do Salvador, haveria um homem 
que prepararia o caminho para ele. Esse homem anunciaria que o 
Reino de Deus estava perto, ia falar sobre o Salvador e anunciar 
sua chegada. Esse homem foi João Batista! 
Vamos ler um pouco mais sobre ele?

Promessa: Malaquias 3:1

Cumprimento da Profecia:  Mateus 11:10 e Lucas 4:43

ATIVIDADE: 
João Batista avisava a todos que o Messias estava chegando. Nós 
podemos fazer a mesma coisa! 
Vamos fazer uma chamada de vídeo para alguém. Pode ser para 
um amigo ou alguém da família. Conte tudo o que você aprendeu 
até agora no Advento. Assim, essa pessoa também pode se alegrar 
com a chegada do Natal!

‘ ~ 



João Batista não apenas avisou que o Salvador estava chegando, 
ele fez algo muito especial: batizou Jesus! E, naquele momento, 
algo incrível aconteceu, que mostrou para todos que estavam lá 
que Jesus era o filho de Deus. 
Vamos dar uma olhada?

Promessa: Provérbios 30:4

Cumprimento da Profecia:  Mateus 3:16-17

ATIVIDADE: 
Ser batizado é falar para todo mundo que Jesus é nosso melhor 
amigo e que, a partir daquele momento, queremos assumir um 
compromisso de honrar e respeitar a vontade dEle sempre. 
Na Aliança, só podemos nos batizar quando completamos 16 anos. 
Mas, agora, já podemos pedir para Deus ser nosso amigo. Vamos 
fazer isso? 
Façam uma oração agradecendo pelo carinho e presença de Jesus 
na sua vida. Depois, o papai e a mamãe podem mostrar fotos do 
seu batismo e contar como foi esse momento. 
Se o os pais ainda não forem batizados, podem ligar para alguém 
que já o fez, para que essa pessoa conte como foi esse momento!

- DIA 15 -
O BATISMO DE JESUS



Falar sobre as promessas de Deus e explicar como será a Eternidade 
é algo muito importante, e é preciso muita sabedoria para fazer isso. 
Isaías avisou que um dia o Espírito de Deus estaria em alguém que 
seria capaz de explicar tudo isso bem direitinho. Quem vocês acham 
que é essa pessoa? É Jesus! E a forma que ele explicava era muito 
legal: as coisas mais difíceis de entender, ele usava histórias para 
ajudar as pessoas a conhecer a Verdade de Deus. Vamos ler mais 
sobre isso?

Promessa: Isaías 11:2

Cumprimento da Profecia:  Mateus 3:16,17,  Lucas 2:40 e Mateus 
7:28,29

ATIVIDADE: 
Jesus ensinava a todos com muita sabedoria. Vamos ver como era 
legal ouvir Jesus ensinar? Façam uma pipoca ou separem uma 
comidinha bem gostosa e vamos assistir um vídeo que conta as 
parábolas de Jesus.
Sugestões de vídeos disponíveis no Youtube:
- Parábola dos talentos (vídeo longo com atores): https://www.you-
tube.com/watch?v=SCV4-mlnJh8
- Parábola do semeador (vídeo de animação de 2 minutos): 
https://www.youtube.com/watch?v=LbclG73072w
- Parábola do filho pródigo (animação de 3 minutos): 
https://www.youtube.com/watch?v=LBeTb9eo70A&list=PLao3CZ-
tFETunP9FJUt5dzYfVtWMf4mUrw&index=4
- Parábola do bom pastor (vídeo com atores, 3 minutos): 
https://www.youtube.com/watch?v=aPydDc6OWpg&list=PLao3CZ-
tFETunP9FJUt5dzYfVtWMf4mUrw&index=36
Se vocês preferirem, também podem fazer a leitura de uma parábo-
la diretamente da Bíblia. Escolha uma parábola que você está fami-
liarizado e goste bastante para transmitir alegria para seu filho 
enquanto lê. 
Ao terminar, seja vídeo ou leitura, peça para que a criança lhe recon-
te a parábola com as suas palavras. Isso é útil para o processo interno 
dela de compreensão do que acabou de ver/ouvir e, também, para 
que você veja o que ela entendeu.

- DIA 16 -
JESUS ENSINA MULTIDOES



- DIA 17 -
JESUS NA SINAGOGA

Em Isaías é dito que o Espírito do Senhor leva boas notícias a todos 
e liberta os que estão presos. Jesus veio nos libertar do pecado. Isso 
não é legal? E ele mesmo avisou isso para as pessoas que estavam 
na sinagoga. Vamos ver como foi?

Promessa: Isaías 61:1

Cumprimento da profecia: Lucas 4:16-21

ATIVIDADE: 
O Espírito de Deus estava em Cristo todo o tempo! Vamos fazer uma 
pomba para nos lembrar disso? Veja o origami abaixo e façam um 
em família. Você pode decorá-lo ao final também. (:



- DIA 18 -
A ENTRADA TRIUNFAL

A grande missão de Jesus na Terra estava chegando. Uns dias 
antes de Jesus morrer na cruz por nós, ele foi recebido com grande 
alegria por todos que estavam na cidade de Jerusalém. As pessoas 
se alegravam ao ver Jesus e falavam muitas coisas boas sobre ele. 
Vamos ler?

Promessa: Salmos 2:6-7

Cumprimento da Profecia:  João 12:12-13

ATIVIDADE: 
A multidão pode falar diretamente para Jesus sobre as grandes 
qualidades dele e se alegrar por estar o vendo pessoalmente. Nós 
não podemos participar desse momento, mas Jesus está sempre 
em nossos corações se o convidarmos a morar ali. Vamos fazer 
uma árvore de natal com as qualidades de Jesus?  Você escreve 
uma qualidade por tira de papel, pode ser papel colorido ou você 
pode pintá-lo e depois monte a árvore conforme a foto!



Continuamos em Jerusalém. A multidão estava ainda muito feliz 
por ver Jesus. 
E vocês sabem como Jesus chegou? Montado em um jumento! 
Que diferente, não é? Mas você sabia que era exatamente assim 
que Zacarias tinha avisado que Jesus chegaria?

Promessa: Zacarias 9:9

Cumprimento da Profecia:  Mateus 21:6-9

ATIVIDADE: 
Jesus chegou em sua cidade de Jumentinho! Foi um jumento 
que transportou Jesus. Hoje, vamos ajudar a cuidar do que nos 
transporta também. 
Podemos lavar ou limpar dentro do carro, ou limpar a moto ou até 
mesmo nossos calçados!

- DIA 19 -
A ENTRADA TRIUNFAL



Estamos cada vez mais perto do momento mais importante da 
vida de Jesus: sua crucificação. Mas você sabe por que ela foi 
importante? Antes de Jesus, Deus tinha um acordo (que ele 
chama de Aliança) com o povo judeu. Eles sempre tinham que 
levar um bichinho para o templo e oferecer para que Deus os 
livrasse dos pecados. Mas Jeremias já tinha avisado que um novo 
acordo (Aliança) seria feito. E é por causa dessa Aliança que as 
pessoas podem ser amigas de Deus!
Jesus falou sobre essa nova Aliança durante um jantar que teve 
com os seus apóstolos. Vamos ver?

Promessa: Jeremias 31:31

Cumprimento da Profecia:  Mateus 26:28

ATIVIDADE: 
Vamos fazer uma ceia em família? Na verdade, mais que isso! Que-
remos que vocês façam uma experiência culinária e cultural. 
Se possível, organize um jantar a luz de velas com comidas típicas 
do tempo de Jesus e vestidos com roupas da época (usem lençóis, 
cintos, faixas de cabelo por cima de fronhas... sejam criativos!). 
Sentem todos em uma manta no chão ou ao redor de uma mesa 
baixa. Comam com as mãos e procurem músicas judaicas da 
época. Inclua as crianças na preparação desse momento. Durante 
a preparação, conversem sobre a importância de Jesus na sua 
vida e como ter um relacionamento com Ele faz diferença para 
você. Escolha um momento para mostrar os elementos da ceia 
para a criança (o suco de uva e o pão), explique o que cada um 
representa e que é uma ordem que participemos da ceia! E que 
eles farão isso quando forem mais velhos! Conte, também, que 
um dia faremos isso com Jesus lá no céu, e orem agradecendo 
pelos elementos!
Sugestão de comidas típicas:
   - Peixe ou frango  - Ovos
   - Queijo de cabra  - Hummus
   - Lentilhas   - Azeitonas
   - Nozes    - Mel
   - Figos    - Uvas
    - Bolachas água e sal  - Suco de uva (vinho
   - Pão Sírio (ou outro pão para usar na hora da ceia)

Fonte: www.projetodocoracao.com

- DIA 20 -
A ULTIMA CEIA‘ 



- DIA 21 -
JESUS ORA POR NOS

Zacarias avisou que Deus mandaria um Messias para a Terra. Esse 
Messias foi Jesus, que veio para cumprir a obra de Deus. Essa obra é 
a nossa libertação dos pecados! Mas, para poder cumprir a obra de 
Deus, Jesus se manteve longe do pecado, ensinou muitas pessoas 
sobre as verdades de Deus e obedeceu tudo o que Deus pedia. Jesus 
fez tudo exatamente como Deus pediu para poder nos salvar!

Promessa: Zacarias 3:8

Cumprimento da profecia: João 17:4

ATIVIDADE: 
Zacarias, há muito tempo, anunciou que Jesus viria. Agora, nós 
vamos anunciar que Jesus já veio! Para cumprir nossa primeira parte 
da missão, vamos fazer biscoitos natalinos! Amanhã, completaremos 
a segunda parte da nossa missão.

BISCOITOS DE NATAL
Ingredientes:
- 1 x. de manteiga em temperatura ambiente  - 1 x. de açúcar 
- 1 1/2 colher de chá de extrato de baunilha  - 1 ovo 
- 1 colher de sopa de água    - 3 x. de farinha 
- 1 1/2 colheres de chá de fermento químico   - 1/4 colher de chá de sal 
Instruções:
- Bata a manteiga, o açúcar e o extrato de baunilha.
- Acrescente o ovo e a água e bata até ficar "fofo".
- Penere junto a farinha, o fermento e o sal. 
- Acrescente essa mistura na batedeira e bata até ficar uniforme. 
- Divida a massa em duas bolas, envolva cada uma em plástico filme e coloque para 
gelar por 1 hora. 
- Abra a massa com um rolo para uma espessura de mais ou menos 1 dedo (um pouco 
menos) e use cortadores, ou corte a massa desenhando a forma que quiser o biscoito.
- Coloque os recortes em forma não-untada e asse em forno médio por 6-8 minutos. 
- Retire antes das bordas dourarem. 
- Deixe esfriar e decore!
Glacê:
- Comece com 2 xic. de açúcar de confeiteiro.
- Adicione 1 colher de chá de extrato de baunilha e 1 colher de sopa de manteiga.
- Coloque 1 colher de sopa de leite de cada vez, até chegar na consistência que quiser. 
(mais grosso é melhor e mais fácil para decorar!)

Fonte: www.projetodocoração.com

‘



- DIA 22 -
CORDEIRO DE DEUS

Lembram que havia um acordo de Deus com os judeus? Hoje, 
vamos ler um pouco desse acordo. 
Sabem o que eles precisavam levar para o templo para serem 
perdoados por seus pecados? Um cordeiro. 
Jesus viveu sua vida inteira sem pecado, para que quando chegasse 
a hora, ele pudesse, igual ao cordeiro, ser entregue para que os 
nossos pecados fossem lavados!

Promessa:  Êxodo 12:5 e Êxodo 12:46

Cumprimento da Profecia:  João 1:29, 1 Coríntios 5:7 e João 19:32,33

ATIVIDADE: 
Hoje descobrimos que Jesus nos lavou de todo o pecado. Ele se 
entregou como um cordeiro por amor! Por isso, nós vamos anoni-
mamente espalhar o amor na nossa vizinhança. Mas não é qualquer 
amor: é o amor de Jesus! Sendo assim, separe os biscoitos que você 
fez ontem e deixe na porta de seus vizinhos.
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O dia da crucificação foi quando Jesus derrotou o pecado para 
sempre. Ele cumpriu tudo o que Deus pediu e, ao final, pôde nos 
salvar assim como haviam dito muito tempo antes. Ele reina para 
sempre! Aleluia!

Promessa: Números 24:17 

Cumprimento da Profecia:  João 19:19

ATIVIDADE: 
A placa “Rei dos Judeus” foi feita para ridicularizar Jesus. Mas, ela 
fala uma verdade: Jesus é rei, e não só dos judeus, ele é o rei do 
mundo! Ele é quem governa tudo! Para lembrarmos disso, e que 
ele deve ser o rei da nossa vida, faça uma coroa usando o material 
que você tiver em casa. Depois, coloque em destaque na sua 
árvore de natal!

- DIA 23 -
REI DOS JUDEUS



Chegamos no grande dia: a Crucificação! Foi para isso que Jesus veio à Terra, 
e é por isso que, hoje, podemos ser amigos de Deus. Porém, não foi fácil para 
Jesus. Ele sabia o quanto seria difícil e, mesmo assim, se entregou por nós. 
Esse é o melhor presente que podemos ter!

Promessa: Amós 8:9

Cumprimento da Profecia:  Mateus 27:45,46

ATIVIDADE: 
Todas as promessas que vimos no Advento se cumpriram na vida de Jesus. 
Ele sabia por que ia nascer: para nos libertar dos pecados. E esse dia chegou! 
Primeiro, vamos fazer uma oração agradecendo pelo sacrifício de Jesus? E 
vamos agradecer porque ele não está morto! Ele vive! Ele ressuscitou! 
Amanhã vamos comemorar o nascimento de Jesus e, para isso, vamos 
preparar uma sobremesa para você levar na sua ceia de natal. Com as cores 
verde e vermelho. Aproveite e explique para todo mundo que estiver na ceia 
o que significa essas duas cores! Confira a receita abaixo:

- DIA 24 -
JESUS CRUCIFICADO

GELATINA MOSAICO
Ingredientes: 
- 2 pacotes de gelatina vermelha  - 2 pacotes de gelatina verde
- 2 pacotes de gelatina sem sabor - 1 lata de leite condensado

Instruções:
- Prepare as gelatinas vermelhas e verdes e, quando estiverem firmes, corte-
-as em cubos. Unte uma forma e coloque os cubos nessa forma. 
- Dissolva os 2 pacotes de gelatina sem sabor em 1/2xic. de água gelada. Ferva 
1/2x de água e adicione à gelatina. Mexa até dissolver e adicione o leite 
condensado à gelatina dissolvida.  Deixe a mistura esfriar uns 20 minutos, e 
depois coloque na forma. Deixe gelar bem (passar a noite) e prontinho!

O significado das cores:
O vermelho simboliza que Jesus nasceu para nos salvar através do sangue 
dEle. E o verde é a cor do pinheiro. O pinheiro é uma árvore que mantém a cor 
dele o ano todo. Suas folhas não morrem e nem caem no inverno. Elas perma-
necem e são sempre verdes. A cor verde no Natal simboliza a vida eterna que 
podemos ter com Deus, por causa do nascimento de Jesus. 

Fonte: www.projetodocoracao.com



Leia Lucas 24:44-47 e João 20:31
Certamente, você já ouviu falar sobre "O Evangelho", o qual a Bíblia 
nos fala.  Sabia que essa palavra significa "Boa Notícia?" E qual é essa 
boa notícia que lemos na Bíblia? 
Bom, vemos desde o início da Bíblia que pecamos e fomos separados 
da nossa comunhão com Deus. E, desde lá, os profetas vieram anun-
ciando Aquele que nos libertaria do pecado e restauraria a nossa 
comunhão com Deus.
Essa boa notícia não é sobre como podemos ter uma vida melhor, 
sobre os presentes que ganhamos no natal, árvores ou viagens de 
férias... Não! A boa notícia é a de que Jesus nasceu! E Ele veio cumprir 
o que os profetas falaram! 
Jesus é o cumprimento das promessas que vimos durante todos 
esses dias. E Ele mesmo afirma isso, como lemos no texto de Lucas 
logo acima. 
Você crê na boa notícia de que Jesus é  filho de Deus, que morreu 
pelos seus pecados,  e que você precisa dele na sua vida para poder 
ser perdoado e ser amigo de Deus novamente? 
A Bíblia é um livro bem antigo, mas ela traz a verdade para todos os 
tempos. E essa boa notícia é pra você hoje! 
Comemore o Natal, pois ele celebra o nascimento de Jesus! E agora 
você descobriu porque Jesus veio para terra como um bebezinho! 
Celebre a Vida de Jesus! 

FELIZ NATAL!!!

ATIVIDADE: 
Para não esquecermos tudo o que aprendemos no Advento, hoje 
vamos jogar o jogo da memória. Imprima as cartinhas  da próxima 
página, leve para a sua ceia de natal e jogue com a família. Aproveite 
e explique a história do Verdadeiro Natal!

- DIA 25 -
A BOA NOTICIA‘




