Eu encontrei recados
preciosos no Natal - Roteiro 3
Para crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Natal é tempo de estar em família e celebrar juntos o nascimento do nosso
Salvador Jesus. Queremos que você e sua família transformem a noite de
celebração em algo mais do que uma festa com mesa farta e troca de
presentes, por isso estamos sugerindo uma representação do nascimento
de Jesus, onde toda a família poderá participar, fazendo deste, um tempo
muito especial para todos.
PREPARAÇÃO NECESSÁRIA
Objetivo
Envolver toda a família e principalmente as crianças, pois elas tornam ainda
mais divertido e certamente proporcionam uma comemoração ainda mais
real e significativa.
Líderes
Escolha alguém para ser o líder geral que orientará a entrada das crianças,
indicará o momento de cânticos e a narração; um narrador que lerá as
passagens bíblicas; duas pessoas que ajudarão a vestir as crianças.
Ambiente
Preparar um espaço na sala para servir de cenário, com uma manjedoura. Se
for possível, preparar ao fundo um painel com montanhas e céu estrelado.
Personagens: Anjo, Maria, José, Pastores, Estrela e Magos. Cada personagem
entra usando roupas típicas, deixa sua mensagem e se posiciona perto da
manjedoura, formando um “quadro vivo”.

REPRESENTAÇÃO
DIRIGENTE: “A história do Natal de Cristo teve a participação de vários
personagens e cada um tem um recado especial para nos dar. Vamos ouvir
o que eles têm a nos ensinar”.
ANJO GABRIEL – Entra em cena o anjo e diz: “Sou o anjo Gabriel, o
mensageiro de Deus, e tive a bela missão de anunciar a Maria que ela seria

a mãe do Salvador. Trago um recado de submissão sem limites ao Criador, e que
seja feita sua vontade assim na terra como no céu”.
MARIA – Entra Maria em cena e diz: “Sou Maria e tive o privilégio de ser escolhida
para ser a mãe do Salvador. Recebi com grande alegria o plano de Deus para
mim, apesar das dificuldades que enfrentaria, pois ainda não era casada e geraria
um filho pelo poder do Espírito Santo. Um espírito humilde e sincero perante
Deus é recado que deixo nesta noite.”
JOSÉ – Entra José em cena e diz: “Sou José, um servo de Deus. Ao saber
que Maria estava grávida, não a rejeitei, pois um anjo me apareceu em sonho
anunciando-me que aquela criança era o filho de Deus. Eu cri que isto era uma
manifestação do poder de Deus e tive a alegria de participar da educação de
Jesus. Meu recado é uma mensagem de fé e bondade”.
PASTORES – Pastores entram em cena e dizem: “Somos os pastores e vigiávamos
tranquilamente nossas ovelhas quando os anjos apareceram no céu e nos
anunciaram a chegada do cordeiro de Deus. Eles cantaram: “glória a Deus nas
alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens”. Somos pessoas muito
simples, mas fomos os primeiros a saber da notícia, e saímos depressa para adorar
o Rei. Deixamos nosso recado com uma mensagem de simplicidade e fé”.
ESTRELA (Fazer uma estrela em papel) – Uma pessoa com a estrela nas mãos
entra em cena e diz: “Deus providenciou uma estrela para guiar os magos que
saíram de tão longe para adorar o Rei Jesus. A estrela caminhando no céu
foi um testemunho do poder do Criador. A mensagem da estrela aponta para
Jesus, guia, luz, Senhor e Salvador da humanidade”.
MAGOS – Os magos entram em cena e dizem: “Nós, os magos, fomos guiados
pela estrela até Belém. Encontramos o grande Rei e Senhor do universo, nascido
em condição tão humilde, trouxemos presentes e o adoramos. Um coração de
adorador e a disposição de dar é o nosso recado neste natal”.
DIRIGENTE: Esta cena está muito bonita não está? Mas ainda falta um
personagem... quem será?
TODOS OS PERSONAGENS DIZEM: “Falta o principal, falta Jesus!”
DIRIGENTE: Sim, falta Jesus! Certa vez Jesus usou a expressão “se eu não
tivesse vindo…” (João 15.22) Imagine como seria se ele não tivesse vindo um
dia? O que seria de mim? O que seria de você? Mas Ele veio!! Aleluia! (Neste
momento entra alguém com um bebê de verdade enrolado em pano rústico,
entrega-o a Maria, que o põe na manjedoura). Na carta de Paulo aos Filipenses
2.6-11 diz que Jesus
“Embora sendo deus, não considerou que o ser igual a deus era algo a que devia

apegar-se; esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante
aos homens. e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo,
e foi obediente até a morte, e morte de cruz! por isso deus o exaltou a mais alta
posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de
jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua
confesse que jesus cristo é o senhor, para a glória de deus pai”.
Vamos agora dobrar nossos joelhos e confessar que Jesus Cristo é nosso
Salvador e Senhor! Após a oração, Todos os participantes da cena se reúnem
junto à manjedoura e todos os demais presentes cantam “Vim para adorar-te”
(Adoração e Adoradores).
Sugestão de músicas para cantarem juntos:
“Pequena Vila de Belém”. (HCC 98)
Pequena vila de Belém, repousa em teu dormir,
enquanto os altos lá no céu estão a refulgir.
Porém nas tuas trevas resplende a eterna luz,
incomparável, divinal: nasceu o bom Jesus
Habita em nossos corações, infante Rei Jesus
pois desejamos contemplar visões de tua luz
Nos céus proclamam anjos o amor do Deus fiel
Oh, vem, Senhor, em nós morar
eterno Emanuel.
“Noite de Paz” (HCC 91; CC 30)
Noite de paz, noite de amor!
Dormem todos em redor
Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu
Nosso Salvador é Jesus o Senhor
“Glória a Deus, Glória a Deus!”
cantam anjos lá nos céus,
trazem novas de perdão, graça eterna, salvação
prova deste amor dá o redentor
Rei da paz, Rei do amor é Jesus, o salvador
vinde todos lhe rogar que nos venha abençoar
deste mundo a luz é o Senhor Jesus
“O Primeiro Natal” (HCC 101)
Proclamaram anjos mil o primeiro natal
a uns pobres pastores ao pé de Belém,
que nos campos os rebanhos
guardavam do mal
numa noite tão fria e escura também
Natal! Natal! Natal! Natal!
É nos nascido um Rei divinal

E com eles vamos nós, com sincero fervor
dar louvores ao nosso divino Senhor,
que deixando os altos céus, a este mundo chegou,
e morrendo na cruz, nossas almas salvou
“Natal” (CC 27; HCC 96)
Cantam anjos harmonias ao nascer o Salvador
traz do céu o Rei Messias, paz com Deus e santo amor
Cantem povos exultantes, cantem salmos triunfantes
Aclamando o seu Senhor, nasce Cristo, o Redentor
Toda a terra e altos céus,
cantem sempre glória a Deus
Cante o povo resgatado, glória a Deus, Senhor da paz
pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz
Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos
Rei, Profeta e Salvador
Louvem todos ao Senhor
Toda a terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus
“Oh Vinde Fiéis” (HCC 90)
Oh, vinde fieis triunfantes, alegres
sim, vinde a Belém já movidos de amor
Nasceu vosso Rei, lá nos céus prometido
Oh vinde adoremos! Oh vinde adoremos!
Oh vinde adoremos a nosso Senhor!
Nos céus adorai-o vós, anjos em coro, e todos na terra tributem louvor.
A Deus honra e glória, contentes rendamos.

TENHA UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO ABENÇOADO!

Sugestão de encenação: Leila Lança (blog https://meubaudeideias.wordpress.com)
Adaptação: Wellington Martins

