
Programa de Natal 
 

Autor: Autor Desconhecido (Enviada pela lista de pastores da IELB) 
Tema: Natal. 
Personagens: Crianças, Sueli, Valquíria, Anjo, Maria, José, Pastores, Reis Magos. 
Tempo aproximado: 30 a 40 minutos com as músicas. 
Sinopse: Programa de Natal narrado. 
 
Música:  Cristmas Medley  Nº 01 
Sueli : Senhoras e senhores, boa noite. Chamamos todos bem-vindos. Acomodem-se bem nos 
seus lugares. Pedimos a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares. Abram seus olhos e 
seus ouvidos, e, principalmente, seus corações, pois estamos iniciando o nosso programa desta 
Noite de Natal. Preparem-se, pois “O Natal é aqui!”. 
 
Crianças catam: Cantai é Natal Nº 02 
 
Poema de abertura:  
 
Sou a letra N, que significa NASCIMENTO DE JESUS; 
Trago alegria para os homens e a salvação para a humanidade. 
 
Sou a letra A, que significa AMOR DE DEUS; 
Amando o mundo a ponto de dar o seu Filho para a redenção dos pecadores. 
 
Sou a letra T, que significa TERNURA DE DEUS 
para com os homens perdidos, que precisam de um Salvador. 
 
Sou a letra A, que significa ALMA, 
que precisa ser redimida pelo sangue de Cristo. 
 
Sou a letra L, que significa LEALDADE 
para com o meu Salvador e Senhor por toda a minha vida. 
 
Crianças cantam: Pinheirinhos Nº 03 
 
Valquíria: Deus havia criado o mundo perfeito e bom. Mas pela desobediência de Adão e Eva, 
todos os homens caíram em pecado. E pela suas próprias forças jamais poderiam se 
reconciliar com Deus. 
No entanto, Deus em seu imenso e grande amor, não abandonou a sua criação, mas logo após a 
queda, promete o Salvador, que nasceria de uma virgem. 
O cumprimento desta promessa foi esperado com muita expectativa pelo povo do Antigo 
testamento. Porém, já haviam se passado muitos anos e o povo começou a pensar que Deus 
tinha se esquecido dos seus. 
 No entanto, Deus não deixa de cumprir suas promessas, e no tempo por Ele determinado, 
aconteceu que uma Jovem moça, chamada Maria, foi escolhida para ser mãe do Salvador.  



 
 
Anunciação:  
CD Rei Diferente Nº 04 
Anjo Gabriel e Maria  
 
Sueli: Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população 
do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era 
governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade Natal. José também 
subiu da cidade de Nazaré, para a cidade chamada Belém, por ser ele da casa e família de 
Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. 
 
Valquíria : Após uma longa viagem, José e Maria chegaram a Belém. José procurou lugar nas 
hospedarias para passar a noite. Maria estava prestes a dar a luz o seu Filho. Mas após varias 
tentativas, a resposta era a mesmo: Não há lugar. 
 
Música para entrada de Maria e José 
Não Há lugar  Nº 05 
 
Sueli: Maria e José acomodaram-se na estrebaria de animais. Enquanto estavam ali, chegou a 
hora do Filho de Deus nascer. Naquela noite, Maria deu à luz o seu primeiro filho: NASCEU 
JESUS!.Maria enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura. Era Natal pela 
primeira vez! 
 
Música: Numa Manjedoura Nº 06 
Entram Pastores  
 
Poesias: Fernanda, Arisson, Jasmim, Melissa, Ronan,  
Sabrina, Tamires, Luan, Mislaine, Laisa, Renata, Nathan, Rilari 
 
Valquíria: A notícia do nascimento do Salvador Jesus precisava ser divulgada. Na região de 
Belém, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos. 
Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou sobre os pastores. Eles 
ficaram com muito medo. 
 
Anjos Dança 
Tragam Tochas Nº 07 
 
 
Sueli: Após esse interlúdio da alegria celestial, aqueles pastores esquecem seu rebanho nos 
campos, porque não mais podem se conter de alegria. Eles foram depressa, encontraram Maria 
e José e viram o menino deitado numa manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham 
falado a respeito dele. E “Maria ficou lembrando todas essas coisa; pensava muito nelas e ia 
guardando tudo no coração.” 
  
Coral: Povos Cantai 



 

Poesias:  
Crianças cantam: As Velas 
 
Valquíra:Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram 
magos do Oriente a Jerusalém. Eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até 
chegarem onde estava o menino Jesus. 
Entrando no lugar em que estava Jesus, prostraram-se e o adoraram; e abrindo os seus 
tesouros entregaram-lhe suas ofertas. 
 
Entram os Reis magos 
Música: Os magos do Oriente Nº 08 
 
Poesias:  
 
Dança Litúrgica: Quem é o menino? Nº 09 
 
Sueli: Jesus não nasceu entre pompas reluzentes, mas na humildade e na paz deste lugar. 
Assim que abriu os olhos inocentes foi para os pobres seu primeiro olhar. No entanto, os reis 
da terra, seguindo a estrela que ao presépio os seguia, vem cobrir de perfumes e presentes o 
chão daquela pobre estrebaria. Hoje, quando comemoramos o Natal de Jesus, também 
podemos ofertar-lhe lindos presentes, que por certo lhe aprazem. 
 
Música: Pastores e Magos saem  
Nº 10 
 
Valquíria: Esta é a verdadeira história do Natal. O Natal não é só lembrança. É fato real e, 
pela fé, torna-se certeza concreta e vivida no nosso dia-a-dia. O Natal não aconteceu por 
acaso. Deus o planejou. Ainda Hoje, ele não acontece por acaso. Deus nos oferece a 
oportunidade de novamente refletirmos sobre o primeiro Natal. 
Ao reconhecermos Cristo como centro da mensagem do Antigo e do Novo Testamento, 
concluímos o programa desejando que Deus seja louvado, por intermédio de seu Filho Jesus 
Cristo. A Ele toda a honra, gloria e majestade. Amém 
 
Jesus entra em meu coração N º 11 
 

Coral: Um de Nós Nº 12 

 
 
 
 


