
Encontro do Advento 

 

Tema: Esperança no tempo de Advento  

Canção: Uma vela se acende 

Oração:  

Estejam sempre alegres em suas vidas no Senhor. 

Repito: Alegrem -se. O Senhor virá logo. (Fl 4.4-5) 

Amém. Vem, Senhor Jesus. (Ap. 22.20) 

Versículo: Romanos 15: 12-13  

Isaías também diz: “Aparecerá o broto de Jessé, aquele que se levanta para governar as 

nações pagãs. Nele as nações pagãs colocarão a sua esperança.” Que o Deus da 

esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de 

esperança, pela força do Espírito Santo. 

Obs. 

O nome Jessé foi obtido a partir do nome original Isai, "homem servidor de Javé". 

Pertencente à tribo de Judá e de Belém, Jessé era descendente de Obed, possuía muitos 

rebanhos. O novo Messias nasceria da descendência de David, seu filho, e é aquela 

ascendência davídica que é profetizada na árvore de Jessé. 

1ª atividade- Detetive - Jogos em grupo.  

1. Cada grupo recebe um versículo e pesquisa as frases em seu celular. 

2. Responde os significados das palavras que o grupo oposto perguntar. 

Obs. Pode ser utilizado os versículos acima para começar.  

Outros versículos: 

No começo a Palavra já existia: A Palavra estava voltada para Deus, e a Palavra era 

Deus. No começo ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela, e, de tudo o 

que existe, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 

Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. João 1:1-5 

2ª atividade- Caça palavras:   espalhar palavras com imã no chão e pescar com vara. 

1. Formar as frases com as palavras caçadas. 

2. Negociar para obter as palavras necessárias, trocando. 

Regra: precisa pedir com “Por favor” e dar com “com 

prazer”, se esquecer isso, perde. 

http://uaimaeteste.blogspot.com/2015/03/lembrancinhas-de-aniversario.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Ganha o grupo que conseguir completar a frase primeiro. 

3ª atividade – Confecção da Coroa de Advento. 

As crianças recebem as velas e enfeites para a Coroa de Advento para poder utilizar 

nos quatro domingos de Advento. Cada criança faz a Coroa de Advento para levar para 

casa. 

 

4ª atividade 

Atividades durante o Advento 

Coroa com quatro velas   

https://youtu.be/31b9AXZwRos 

                                                                      

1. 1º domingo – Luz de Cristo- Nascimento do Salvador 

-Luz ilumina o caminho para o salvador.  

Um anjo do Senhor apareceu aos pastores; a glória do Senhor os envolveu em 

luz, e eles ficaram com muito medo. Lucas 2:9 

-Uma estrela que conduziu os magos para Jesus  

O mais importante é que Jesus foi reconhecido como Cristo até por 

pessoas de outros povos. Ele veio para salvar todo mundo, não só os 

judeus (Gálatas 3:26-28). 

Os magos do Oriente são representantes de todos os povos  

(e pessoas) que fazem uma trajetória de encontro íntimo 

com Cristo, Menino-Deus, nascido em Belém.  

Tarefa: Por que os magos do oriente procuraram o rei dos 

Judeus? 

O que você acha? 

• Pode pesquisar ou conversar com seus amigos ou familiares. 

 

2. 2º domingo- Palavra de Deus   Luz para o meu caminho 

A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareira o meu 

caminho salmo 119:105 

O que nos leva para o Salvador? 

A palavra de Deus pode ser luz ou guia na sua vida, 

como precisamos nos sinais de trânsito. 

Tarefa: Como funciona na nossa vida? 

この写真 の作成者 不

https://vinhonovocontabilidade.blogspot.com/2009/09/lampada-magica-e-biblia.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

3. 3º domingo – Compromisso   Jesus nos pobres e necessitados 

“O espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção. 

Para anunciar a Boa Notícia aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação 

aos presos e aos cegos e a recuperação da vista; para libertar os oprimidos e 

para proclamar um ano de graça do Senhor. Isaías 61:1-3 

Tarefa: o que cada um de nós pode fazer para as pessoas, famílias... 

necessitadas? Ou como a Escola Bíblica pode realizar esta ação? 

4. 4º domingo- Fé    Segunda vinda de Jesus 

E então verão vir o Filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória. 

Lucas 21:27 
 

Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois 

disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma 

única vez, para tirar os pecados de muitos; e aparecerá uma segunda vez, não para 

tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam.  Hebreus 9:27-28 

 

“Eis que venho em breve! A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um 

de acordo com o que fez. Apocalipse 22:12 
 

Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará 

a cada um de acordo com o que tenha feito. Mateus 16:27 

• Antigo Testamento - antiga promessa que o Salvador vai vir. Novo 

Testamento- nova promessa que o Salvador Jesus virá segunda vez para 

cumprir a promessa de Deus. 
 

No final da atividade será feita o Pai Nosso. 
 

Canção Final   Veni Emanuel hinário nº2 

 O momento de Lanche 

• Cada criança leva a Coroa de Advento e instrução da 4ª atividade. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/21/27+

