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Roteiro 1
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.
Material: toalhas de rosto e banho, cintos, cordas, roupão, camisetas brancas extragrandes, lençóis
ou camisas de homem, guirlanda prateada (para fazer a auréola dos anjos) e uma estrela com ou
sem luz. Se tiver tempo, você pode fazer as asas dos anjos de cartolina e cobrir com purpurina; uma
manjedoura feita com uma caixa de papelão (bacia) com um lençol (palha) cobrindo e em cima de um
banquinho (use sua criatividade!); uma boneca que deve estar escondida atrás da manjedoura antes
do programa iniciar; presentes dos reis magos (caixinha coberta com papel laminado dourado, outros
objetos cobertos ou não com papel laminado verde e vermelho representando o incenso e a mirra). Se
possível providencie cópias dos textos bíblicos que serão usados para que todos possam acompanhar
a leitura. Sugerimos que seja utilizada uma versão moderna das Escrituras como a Bíblia na Linguagem
de Hoje. Você pode comprar esta tradução em qualquer livraria evangélica.
REPRESENTAÇÃO
Divida as crianças em: pastores, anjos, magos, Maria e José. Se tiver poucas crianças,
limite-se a um pastor e um anjo. O vovô e a vovó fazem ótimos personagens em uma família
com poucas crianças. As crianças maiores ou os adolescentes podem servir de narradores
(é bom marcar o trecho que lerão em suas Bíblias antes do início da representação). Se não há
ninguém dos grupos citados, um adulto pode fazer a narração. Texto completo a ser usado na narração: Lucas 2.1-20; Mateus 2.1-12. Antes de iniciar a cena, coloque um fundo musical com músicas
tradicionais de natal.

1. Narrador - Lucas 2.1-5
“Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto [...] a fim de alistar-se, com Maria, que lhe estava
prometida em casamento, e esperava um filho” (ler o texto todo na Bíblia).
(Durante a leitura, entram José e Maria e colocam-se ao lado da manjedoura).
Todos os presentes cantam “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.
2. Narrador - Lucas 2.6-7
“Enquanto estavam lá, [...] não havia lugar para eles na hospedaria” (ler o texto todo na
Bíblia. Maria põe o bebê, que estava escondido, na manjedoura).
Todos cantam e “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
3. Narrador - Lucas 2.8
“Havia pastores [...] seus rebanhos” (Ler o texto todo na Bíblia).
(Entram em cena os pastores e se sentam num lado, afastados da manjedoura, dando a entender que estão no ‘campo’)

Todos cantam “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
4. Narrador - Lucas 2.9
“E aconteceu que um anjo do Senhor [...] e ficaram aterrorizados” (Ler o texto todo na Bíblia).
(Entra o primeiro anjo)
5. Narrador - Lucas 2.10-12
“Mas o anjo lhes disse [...] deitado numa manjedoura...” (ler o texto todo na Bíblia).
(Anjo faz gestos ao falar)
Todos cantam “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, nasceu 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
6. Narrador - Lucas 2.13-14
“De repente, uma multidão [...] aos quais Ele concede o seu favor” (ler o texto todo na Bíblia).
(Entram os demais anjos)

7. Narrador - Lucas 2.15
“Quando os anjos os deixaram [...] nos deu a conhecer” (ler o texto todo na Bíblia).
(Durante a leitura saem todos os anjos e os pastores vêm para perto da manjedoura)
8. Narrador - Lucas 2.16-20
“Então correram para lá [...] tinham visto e ouvido, come lhes fora dito” (ler o texto todo na Bíblia).
(Pastores fazem cara de espanto ao ver a palavra do anjo confirmada e fazem gestos representando que estão conversando, conforme a leitura. Maria coloca a mão no coração)
Todos cantam “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.
9. Narrador - Lucas 2.20
“Os pastores voltaram [...] como lhes fora dito”(ler o texto todo na Bíblia).
(Os pastores voltam para o lugar onde é o ‘campo’)
10. Narrador - Mateus 2.1-9
“Depois que Jesus nasceu [...] parou sobre o lugar onde estava o menino” (ler o texto todo na Bíblia).
(Alguém pode colocar a estrela perto da manjedoura ou acender a luz)
11. Narrador - Mateus 2.1-9
“Quando tornaram a ver a estrela [...] por outro caminho” (ler o texto todo na Bíblia).
(Durante a leitura, entram os magos com os presentes, ajoelham-se perto do menino Jesus
colocando os presentes ao lado da manjedoura)

TENHA UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO ABENÇOADO!
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