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Apresentação de Natal Evangelístico
Apresentação para sala de aula,culto ou apresentação sobre do Natal.
A versão da Bíblia utilizada é a NTLH.
Segue o esboço do texto para as apresentações, você pode ser
acrescentar entre elas cânticos natalinos caso seja uma apresentação
para igreja.
Louvores:

CASAMENTO https://www.youtube.com/watch?v=hA3T17EgC04
Veio Ao Mundo Para Nos Salvar | DVD Quem é Jesus? |
Crianças Diante do Trono
ESTRELA - https://www.youtube.com/watch?v=xqJUwyCBEic
Turma do Printy - Natal
ANJOS - https://www.youtube.com/watch?v=cd2RvAkPC_o
Glória ao Cordeiro de Deus - Coral Infantil Preciosa Semente
SALVAÇÃO https://www.youtube.com/watch?v=WUOzNhDAFBs
Plano de salvação dos Radicais Kids - Cinco Corações Oficial

CASAMENTO

Criança entra com a palavra CASAMENTO
NARRADOR: José estava para casar-se com Maria, mas antes do
casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José estava pensando
em desmanchar o casamento, pois assim não prejudicaria a Maria.
- Que situação complicada não é, mas, Deus amou o mundo tanto
que...
- Deus tem sempre uma solução.
CRIANÇA: lê a Palavra de Deus:
"...um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: — José, descendente
de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está
grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de
Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles."
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Mateus 1:20-21
FIGURINO: Uma criança de anjo e outras duas representando José e
Maria. Outra opção as invés das roupas as crianças podem entrar com
os palitoches que representam os personagens, nesse caso combine
uma mesma cor de roupas para todas as que vão se apresentar para
dar uniformidade no visual da apresentação.

ESTRELA

Criança entra com a palavra ESTRELA
NARRADOR: Uns homens que estudavam as estrelas chegaram em
Jerusalém e perguntaram:
- Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos
a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo.
- Eles queriam ver Jesus, mas o rei Herodes não sabia onde ele estava,
e falou que pediu para quando o encontrassem voltassem para o avisar,
porque ele queria adorá-lo também. Porém o rei estava mentindo.
- E os reis será que encontram Jesus? Como eles encontrariam o lugar
onde o Rei Jesus havia nascido? Qual seria a solução? Deus tinha a
solução mais uma vez
- Porque Deus amou o mundo tanto que...
CRIANÇA: lê a Palavra de Deus
"Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No
caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi
adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a
estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram
o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o
adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro,
incenso e mirra."
Mateus 2:9-11
FIGURINO: Uma criança de rei 3 meninos de homens que estudavam
as estrelas. Outra opção as invés das roupas as crianças podem entrar
com os palitoches que representam os personagens, nesse caso
combine uma mesma cor de roupas para todas as que vão se
apresentar para dar uniformidade no visual da apresentação.pode usar
roupas ou os palitoches que representam os personagens.
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ANJOS

Criança entra com a palavra ANJOS
NARRADOR: Naquela noite tinha pastores que cuidavam de suas
ovelhas e um anjo apareceu a eles com uma luz gloriosa e eles ficaram
com medo.
CRIANÇA: lê a Palavra de Deus
"... mas o anjo disse: — Não tenham medo! Estou aqui a fim de trazer uma
boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para
todo o povo! Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês — o
Messias, o Senhor! Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha
enrolada em panos e deitada numa manjedoura."
Lucas 2:10-12
NARRADOR: - Porque Deus amou o mundo tanto que, depois disso
apareceu muitos anjos que cantavam.
Entram várias crianças com palitoche de anjos (cada criança pode
pintar em sala de aula antecipadamente) e todas falam juntas:
— "Glória a Deus nas maiores alturas do céu! E paz na terra para as
pessoas a quem ele quer bem!"
Lucas 2:14
Todas a crianças ficam em cena para o final.

SALVAÇÃO

Criança entra o com a palavra SALVAÇÃO
NARRADOR: Jesus depois viveu em Nazaré e já adulto começou seu
ministério, ajudou muitas pessoas, e cumpriu o que Deus queria que
fizesse morrer na cruz por nossos pecados mas, Ele ressuscitou e hoje
esta vivo! "Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único
Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida
eterna."
João 3:16
CRIANÇA: lê a Palavra de Deus
"Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos
neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o
Messias, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida por meio dele."
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João 20:30
NARRADOR: Faça o APELO para que todos os que quiserem aceitar a
Jesus como seu único Senhor e Salvador. Façam a oração pedindo que
Jesus entre nos corações.
Depois no final todos as crianças falam juntas:
"Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo
aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna."
João 3:16
Dê uma lembrança para aqueles que aceitarem a Jesus pintado
antecipadamente pelas crianças. O coração com versículo em formato
de palitoche.
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Jose
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Rei Herodes
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homens que viram a estrela
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Maria
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'Porque Deus amou o mundo tanto,
que deu o seu único Filho,
para que todo aquele que
nele crer não morra,
mas tenha a vida eterna. '
João 3:16
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