
   

 

 

 

 

 CARTA KIDS 38 | Semana 12/12/2021 

Mensagem para 

Células  
KIDS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

QUEBRA-GELO  

Alguém já fez uma promessa a você e depois não 

cumpriu? E você já fez isso alguma vez?  

Você talvez ache que as pessoas nunca cumprem as 

suas promessas. Mas, com Deus é diferente. Quando 

Deus faz uma promessa Ele sempre cumpre. A 

promessa mais especial de Deus estava perto de se 

cumprir. Vamos descobrir qual foi? 

 

Oração breve 

Senhor Deus, esteja conosco nesse encontro de hoje. 

Nos ensine mais a respeito da sua palavra. Queremos 

te conhecer mais e mais. Em nome de Jesus, amém!  

 

EDIFICAÇÃO 

Tema: JESUS NASCEU! 

Texto bíblico: Lucas 2.1-20. 

Naqueles dias, o Imperador decidiu realizar um censo. 

Censo é uma maneira de contar quantas pessoas 

existem em determinado lugar.  

E para que a pessoa fosse contada, ela deveria ir até a 

sua cidade de origem para se alistar. Muita gente teve 

que voltar à cidade da sua família para ser contada. E 

como a família de José era da cidade de Belém, Maria 

e José tiveram que viajar para lá, mesmo estando 

grávida e já com um barrigão.  

Essa viagem levou muitos dias, naquela época não 

havia avião e nem ônibus, e Maria viajou sentada em 

cima de um jumentinho. Até que finalmente chegaram 

à cidade de Belém. Já estava anoitecendo quando eles 

foram procurar um lugar para descansar e dormir. 

Bateram em muitas pousadas, mas nenhuma delas 

tinha lugar para eles porque a cidade estava muito 

cheia de pessoas que também viajaram para lá.  

E agora? Onde que eles iriam dormir? Não poderiam 

ficar na rua porque é muito frio e perigoso. Eles 

estavam cansados da viagem e Maria começou a sentir 

que estava na hora do bebê nascer!  

O que eles iam fazer? Onde o bebê Jesus iria nascer? 

Naquela época não existiam hospitais para eles irem, 

como temos hoje. Eles precisavam urgentemente de 

um lugar para Maria descansar e esperar o bebê 

nascer.  

Conseguiram então, em uma pousada, somente o 

lugar onde os animais dormiam, a estrebaria. E foi ali 

naquele local bem simples, onde os animais dormiam 

que Jesus nasceu. E sabe onde foi o bercinho do bebê 

Jesus? Foi numa manjedoura, o lugar onde os animais 

comiam.   

Naquele lugar distante e simples estavam o bebê 

Jesus, Maria e José. Parecia que ninguém mais ia ficar 

sabendo que finalmente a promessa que Deus havia 

feito estava se cumprindo.   

Ah, mas quando Deus planeja algo, Ele faz tudo 

perfeito! Deus mandou um anjo anunciar a boa notícia 

a um grupo de pastores de ovelhas que estavam 

trabalhando ali perto. Os pastores estavam cuidando 

de suas ovelhinhas no campo, quando, de repente, um 

anjo apareceu entre eles e uma luz bem forte brilhou 

ao redor. O anjo lhes falou: “Não tenham medo! Trago 

uma boa notícia. É que Jesus, o Salvador, o Filho de 

Deus, nasceu”. De repente, apareceram muitos anjos 

cantando uma música linda que dizia: “Glória a Deus 

nas maiores alturas...”. 

Foi um grande susto para os pastores, mas também 

uma grande surpresa. Já imaginaram ouvir uma 

multidão de anjos cantando!? Que som maravilhoso 

aqueles pastores ouviram, não é mesmo!? Um coral de 

anjos cantando. Assim que os anjos voltaram para o 

céu, os pastores foram até a estrebaria e lá 

encontraram o bebê Jesus. Eles ficaram tão felizes que 

eles louvaram a Deus por tudo o que tinham ouvido e 

visto.  

APLICAÇÃO 

O que você faria se estivesse no lugar dos pastores, 

visto o anjo anunciar o nascimento do Salvador e vê-lo 

tão de pertinho? (Aguarde participações).  

E o que você imagina que DEUS gostaria que você 

realmente fizesse? Deixe que as crianças expressem as 

opiniões novamente.  
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Sim, com certeza, a vontade de Deus é que essa boa 

notícia da vinda do salvador seja espalhada para todos. 

Então, o que você acha de assumir esse compromisso? 

Você conhece alguém que ainda não conhece a Jesus? 

Ou que não sabe que Jesus é o salvador? Compartilhe 

com ela. Devemos contar a todos que temos o 

Salvador Jesus, que nos livra do mal e do pecado. Você 

aceita o desafio? [Faça um cartão bem bonito e 

entregue aos seus amigos]. 

 

ORAÇÃO: 

Faça uma oração de gratidão a Deus com as crianças. 

Papai do céu, muito obrigado por enviar Jesus, o 

salvador. Essa é a melhor notícia para nós. Nos dê 

coragem e sabedoria para falar de Jesus para as 

pessoas. Em, nome de Jesus, amém! 

 

ATIVIDADE 

Faça como os pastores e anjos, adore a Deus através 

de uma linda canção. Crie você com a ajuda do seu 

líder e amigos da célula, uma canção em adoração a 

Deus. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder!  

No próximo domingo às 18h30 continuaremos 

contando a história do Natal. Incentive as crianças da 

sua célula a participarem, fale com os pais. 

Tire uma foto do encontro de hoje e publique no seu 

Intagram e marque a gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 



   

 

 

 

 

 

    Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

 Célula KIDS 

ATIVIDADE  
 3 a 8 anos 
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1) Componha um versinho ou uma frase em louvor e adoração a Jesus! Peça ajuda ao líder 

para escrever com você no espaço abaixo.  
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