
• Ano C – 1º Domingo do Advento •
Leituras indicadas: Jeremias 33.14-16; Salmo 25.1-10; I Tessalonicenses 3.9-13; São

Lucas 21.25-36

Educação Cristã – Faixa etária: 6 a 9 anos

Recursos litúrgicos e didáticos

TEXTO BÍBLICO TEMA TÍTULO

Lucas 21.25-36 O Advento é tempo de prepa-
ração para receber Jesus!

Preparando o 
Natal de Jesus!

Objetivo Recursos para a aula

Compreender que, em cada Natal, 
Jesus nos visita.

Um pequeno Presépio, uma Árvore de 
Natal, uma vela, fósforos, folhetos de 
propaganda, Bíblia e LOC

Roteiro

1. ACOLHIDA
Receber as crianças com o ambiente ornamentado com uma árvore de Natal (ainda
sem enfeites), uma vela e um pequeno Presépio. Conversar sobre o que esses obje-
tos nos lembram. De posse dos folhetos de propaganda do comércio local, comentar
sobre o que significam essas lembranças e esses apelos para a venda de produtos.
Acender a vela e convidar para orar.

2. ORAÇÃO
“Bondoso Deus, ajuda-nos a preparar nossas casas, nossos corações e nossas vidas
para receber Jesus no Natal, como a LUZ que vem iluminar o mundo!” Amém!

3. LOUVOR
Cantar o Hino nº 1 do Hinário Episcopal ou outro Hino ou Canção de Advento!

4. SENTENÇA INICIAL
“Mostra-me, Senhor os teus caminhos; ensina-me a andar por eles.” Sl 25.4

5. PARA GUARDAR NO CORAÇÃO
“Tomem cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis.” Lc 21.34



6.  TRABALHANDO O TEXTO/A HISTÓRIA
Preparação: Observando os objetos que ornamentam a sala: a Árvore de Natal, o
presépio e a vela, pedir às crianças que falem de suas experiências em relação a
essas lembranças. Explicar que, agora, estamos no início do tempo chamado ADVEN-
TO, o qual marca o início do Ano Cristão. O Ano Cristão é diferente do Ano Civil. O Ano
Cristão começa no quarto domingo antes do Natal, ou seja, no Primeiro Domingo do
Advento. 

Leitura Bíblica: São Lucas 21.25-36

Recontando a Palavra de Deus – Como vemos pelo texto da Bíblia  que foi  lido,
durante o Advento, nós nos preparamos para celebrar a vinda do Menino Jesus ao
mundo no Natal. O Deus Menino chega, trazendo luz sobre as trevas do mundo! Ele é
a LUZ que vem para nos mostrar os caminhos de Deus e nos ensinar a andar por eles.
O Advento é, também, um tempo para nos lembrar de que Jesus virá outra vez. A
Bíblia fala de um tempo de dificuldades e faz recomendações: “Tomem cuidado para
que…” (Lc 21. 34-36)

Iluminando a vida – A profecia de Jeremias anuncia a chegada de um Salvador. Esse
é o anúncio do nascimento do Menino Deus, Jesus, que nasceu lá em Belém, em uma
estrebaria, filho de Maria e de José. O Evangelho de São Lucas fala de que haverá
uma outra vinda de Jesus. Por isso, este tempo deve ser de preparação. Esta vinda/
chegada pode ser em qualquer tempo. Temos que estar sempre vivendo de acordo
com a vontade de Deus.  Assim,  estaremos sempre prontos para receber Jesus.  A
segunda vinda de Jesus será com grande glória e ele virá para julgar o mundo. Diz a
Bíblia, na leitura que foi feita, que, quando a figueira e todas as árvores estiverem
dando frutos, nós sabemos que está próximo o verão. Assim, quando acontecer do
universo ficar abalado com as catástrofes que acontecerão, é sinal de que o Reino de
Deus está perto de se estabelecer plenamente. “Quando essas coisas começarem a
acontecer, levantem a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima.” (Lc 21.28)

7. APROFUNDAMENTO DO TEXTO
A pessoa que orienta a aula ou encontro, pode ler, no livro “Mais do que Palavras”,
página 138, sobre Reino de Deus.

8. ATIVIDADE 
Montar uma Coroa de Advento (com cinco velas e ramos verdes) e explicar o signifi-
cado de cada elemento. Acender a primeira vela, fazer a oração final e cantar um
Hino de Advento (Nº 1 do HE, ou outro, ou, ainda, uma canção) sobre o tema. Reco-
mendar que repitam a atividade em casa, montando a coroa e acendendo as velas, a
cada semana, e orando.

9. LOUVOR FINAL
Cantar o Hino 10 do Hinário Episcopal, com a primeira vela da coroa acesa.

10. ORAÇÃO FINAL
“Rocha eterna, dá-nos a graça de rejeitar as obras das trevas e revestir-nos com as
armas da luz, a fim de que, quando Jesus vier em sua gloriosa majestade, ressuscite-
mos com ele para a vida imortal.” Amém! (Coleta do Primeiro Domingo do Advento,
na página 421 do LOC)



ANEXO – Exercícios sobre o tema! 

1. Organiza as letras e escreve o nome da Quadra do Ano Cristão
em que estamos!

T O N A D E V
_ _ _ _ _ _ _

2. Vamos fazer uma lista de preparativos para esperarmos Jesus
que chega no Natal!

3. Ajuda o Pastor a encontrar o Menino Jesus na manjedoura!


