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 NASCEU MEU SALVADOR 
 
Autor: Elvis Girardi Nerich 
Tema: Natal. 
Personagens: Crianças, Narradores, etc. 
Tempo aproximado: 1:30h com as músicas. 
Sinopse: PROGRAMA DIVIDIDO EM NOVE PARTES (Crianças manipulam cubos com palavras e 
frases, todos os moldes incluídos, vale a pena ver). 
 
1 – ANUNCIAÇÃO 
2 – VISITA PARA ISABEL 
3 – NASCIMENTO 
4 – PASTORES 
5 – O CÂNTICO DE SIMEÃO E A PROFETIZA ANA 
6 – OS SÁBIOS 
7 – REPRISE 
8 – Nasceu meu salvador: 
9 – JESUS 
 
 
APRESENTAÇÃO E MOLDES 
 
A idéia deste programa é possibilitar uma apresentação de Natal com número variado de 
crianças, sem a necessidade de grandes ensaios e, ao mesmo tempo, de uma forma um pouco 
diferente. 
O programa pode ter de cinco até cinqüenta crianças. Cinco se em todas as partes tivermos as 
mesmas crianças e cinqüenta se em todas as partes tivermos crianças diferentes. 
 
O programa será apresentado basicamente através de cubos com desenhos enquanto um(a) 
narrador(a) conta a história do nascimento de Jesus, com base no Evangelho de acordo com 
Lucas e texto da NTLH (Nova Tradução na Linguagem de Hoje). 
O cubo além dos seis lados poderá ser aberto ao meio tanto para cima como para os lados. Isto 
será possível pelo fato de cada um dos cubos ser formado por quatro retângulos. Um dos lados 
do cubo (na extremidade dos retângulos) será colado com uma folha de cartolina com dimensões 
de 30 cm X 30 cm. 
O molde para montar os 20 retângulos é o seguinte: 
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Os desenhos estarão dispostos da seguinte forma: 
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As crianças poderão segurar os cubos sobre uma mesa. Isto evitará desníveis de altura ou que as 
crianças fiquem abrindo os cubos quando cansarem de segura-los. 
 
As crianças entrarão no início de cada parte e sairão no final da mesma. 
Quando entrarem elas sempre deixarão o lado em branco do cubo virado para a congregação. 
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1 – ANUNCIAÇÃO 

 
 1 2 3 4 5 

 
Maria com um 
vaso 

Maria assustada 
com a presença do 
Anjo Gabriel 

Pergaminho com o 
texto citado pelo 
Anjo 

O Anjo fala da 
promessa 

Somente Maria, 
feliz com o que 
iria se realizar 
por intermédio 
dela 

 
Mostrando o lado em branco para a congregação o movimento de giro será para a direita 
(mostrando a imagem que estava na mão esquerda). 
 
 
Pastor – Queridos irmãos em Cristo, é com grande alegria que hoje queremos comemorar o 
Natal aqui em nossa congregação. O tema deste programa é: “NASCEU MEU SALVADOR”. 
Queremos iniciá-lo com uma oração. 

 
Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos neste momento onde 

nos lembramos do cumprimento de tua promessa de nos enviar o Salvador. Agradecemos pelo 
fato de Deus Espírito Santo agir através do anúncio do cumprimento desta promessa – criando e 
fortalecendo a fé nos corações. Pedimos que teu Espírito Santo guie nossos pensamentos e nossa 
vida, para que tudo seja feito para tua honra e glória. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso 
Salvador, verdadeiro homem nascido da virgem Maria e verdadeiro Deus desde toda a 
eternidade, que reina em glória e poder junto contigo e com o Espírito Santo. Amém. 
 

Cantamos o hino______________ 
 
HINO Congregação 01 

 
Entram as cinco crianças com os cubos e param atrás da mesa. Elas deixam os cubos sobre a 
mesa com a parte em branco virada para a congregação. 
 
O(A) narrador(a) pode estar em um local visível, pode entrar junto com as crianças e parar em 
algum local ou ficar escondido onde só se ouvirá sua voz. Particularmente prefiro o narrador em 
local visível. 
 
Narrador(a) – Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel  a 
uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. 
 



 6

Quadrado 1 
 
Narrador(a) – O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado 
com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. 
 
Quadrado 2 
 
Narrador(a) – O anjo veio e disse: 

– “Que a paz esteja com você, Maria! Você é muito abençoada. O Senhor está com você.” 
Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, 

ficou pensando no que ele queria dizer. 
 
Quadrado 3 
 
Narrador(a) – Então o anjo continuou: 

– “Não tenha medo, Maria! Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz 
um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do 
Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será 
para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o Reino dele nunca se acabará.” 

Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: 
– “A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel.” 
Emanuel quer dizer “Deus conosco”. 

 
Quadrado 4 
 
Narrador(a) – Então Maria disse para o anjo: 

– “Isso não é possível, pois eu sou virgem!” 
O anjo respondeu: 
– “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua 

sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que sua 
parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no 
entanto agora ela já está no sexto mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível.” 
 
Quadrado 5 
 
Narrador(a) – Maria respondeu: 

– “Eu sou uma serva de Deus; que aconteça comigo o que o senhor acabou de me dizer!” 
E o anjo foi embora. 

 
Se na próxima parte outras crianças estarão com os cubos, então estas crianças saem com os 
seus cubos.  
Caso contrário, os cubos podem apenas ser colocados de lado para as crianças permanecem para 
cantarem a música introdutória da próxima parte.  
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2 – VISITA PARA ISABEL 
 
 1 2 3 4 5 

 
Maria saudou 
Isabel 

João Batista 
estremeceu 
dentro do ventre 
de Isabel 

Palavras de Isabel Cântico de Maria Maria voltando 
para casa 

 
Mostrando o lado em branco para a congregação o movimento de giro será para a esquerda 
(mostrando a imagem que estava na mão direita). 
 
 
Música Crianças 01 
 
Após a música as cinco crianças se posicionam novamente atrás da mesa com a parte em branco 
de seus cubos virada para a congregação. 
 
Narrador(a) – Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava 
na região montanhosa da Judéia. 
 
Quadrado 1 
 
Narrador(a) – Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. 
 
Quadrado 2 
 
Narrador(a) – Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. 
 
Quadrado 3 
 
Narrador(a) – Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: 

– “Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é 
abençoada também! Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar?! Quando ouvi 
você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é 
abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse.” 
 
Quadrado 4 
 
Narrador(a) – Então Maria disse: 
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Aqui pode ter uma música de fundo. 
 

– “A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de 
Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva! De agora em diante todos vão 
me chamar de mulher abençoada, porque o Deus Poderoso fez grandes coisas por mim. O seu 
nome é santo, e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus 
levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus 
tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e 
manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos 
antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão 
e a todos os seus descendentes para sempre.” 
 
Quadrado 5 
 
Narrador(a) – Maria ficou mais ou menos três meses com Isabel e depois voltou para casa. 
 
As crianças saem com os seus cubos. 
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3 – NASCIMENTO 
 

 1 2 3 4 5 

 
O decreto de 
César Augusto 

Maria e José 
indo para Belém 

Maria e José não 
encontrando lugar 
na hospedaria 

Maria e José 
diante do estábulo 

Maria, José e o 
menino nascido, 
na estrebaria 

 
Mostrando o lado em branco para a congregação o movimento de giro será para mostrar o lado 
de baixo. 
 
 
Pastor – A congregação canta o hino________ 
 
HINO Congregação 02 
 
As crianças se posicionam com os seus cubos. 
 
Narrador(a) – Naquele tempo o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do 
Império. 
 
Quadrado 1 
 
Narrador(a) – Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da 
população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. 
Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. 
 
Quadrado 2 
 
Narrador(a) – Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade 
chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente 
de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. 
 
Quadrado 3 
 
Narrador(a) – Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o 
tempo de a criança nascer. Mas, não havia lugar para eles na pensão. 
 
Quadrado 4 
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Narrador(a) – O único local que conseguiram naquele momento, foi um estábulo, onde ficavam os 
animais. 
 
Quadrado 5 
 
Narrador(a) – Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou 
numa manjedoura. 
 
 
 

4 – PASTORES 
 

 1 2 3 4 5 

 
Pastores com as 
ovelhas 

O Anjo aparece 
e faz o anúncio 

O exército 
celestial de anjos 
cantando Glória a 
Deus 

Pastores vão para 
Belém 

Pastores 
encontram Jesus 

 
Mostrando o lado em branco para a congregação o movimento de giro será para mostrar o lado 
de cima. 
 
Música Crianças 02 
 
Cinco crianças novamente se posicionam com os cubos. 
 
Narrador(a) – Naquela região haviam pastores. 
 
Quadrado 1 
 
Narrador(a) – Eles estavam passando a noite nos campos tomando conta dos rebanhos de 
ovelhas. 
 
Quadrado 2 
 
Narrador(a) – Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima 
dos pastores. Eles ficaram com muito medo, 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.” 
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Quadrado 3 
 
Aqui pode ter uma música de fundo, para o glória dos anjos. 
 
Narrador(a) – No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, 
como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: 

– “Glória a Deus nas maiores alturas do céu! E paz na terra para as pessoas a quem ele 
quer bem!” 
 
A música de fundo é interrompida. 
 
Quadrado 4 
 
Narrador(a) – Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: 

– “Vamos até Belém para ver o que aconteceu; vamos ver aquilo que o senhor nos contou.” 
 
Quadrado 5 
 
Narrador(a) – Eles foram depressa, e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na 
manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o 
que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu 
coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de 
louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. 
 
As crianças saem com os seus cubos. 
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5 – O CÂNTICO DE SIMEÃO E A PROFETIZA ANA 

 
 
Pastor – A congregação canta o hino__________ 
 
HINO Congregação 03 
 
Esta parte será encenada. 
 
 
Narrador(a) – No oitavo dia que havia nascido o menino, Maria e José o circuncidaram, porque 
esta era a Lei no Antigo Testamento, onde diz: 

– “No oitavo dia o menino será circuncidado.” (Lv 12.3) 
Isto aconteceu porque o Messias veio cumprir toda a Lei em nosso lugar, pois ele é o nosso 

substituto. 
Conforme o anjo havia ordenado para Maria e José eles deram para o menino o nome de 

Jesus, que quer dizer Salvador. 
 
  

Entra um Sacerdote que fica como que fazendo algo no altar. 
 
 
Narrador(a) – Depois de 33 dias Maria e José estavam purificados como manda a Lei: 

– “Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais trinta e três 
dias.” (Lv 12.4a) 

Passados estes dias, Maria e José foram para Jerusalém para apresentarem o menino ao 
Senhor, pois está escrito na Lei do Senhor: “Todo primeiro filho será separado e dedicado ao 
Senhor.” Eles foram lá também para oferecer em sacrifício duas rolinhas ou dois pombinhos, 
como a Lei do Senhor manda. 
 
 
Entram Maria, José e o menino e ficam como que conversando com o sacerdote. 
 
 
Narrador(a) – Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e 
esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe 
tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo 
Espírito, Simeão foi ao Templo. 
 
 
Simeão entra, levanta as sobrancelhas quando vê o menino, toma a criança no colo e diz: 
 
Simeão – Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este seu servo 
partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a sua salvação, que o Senhor preparou na 
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presença de todos os povos: uma luz para mostrar o seu caminho a todos os que não são judeus e 
para dar glória ao seu povo de Israel. 
 
José – Estamos admirados com tudo o está acontecendo com este menino. 
 
Maria – Nós não esperávamos por mais este sinal de Deus. 
 
Simeão entrega o menino de volta para Maria 
 
Entra a profetisa Ana. 
 
Sacerdote – Então este menino é o Messias? 
 
Simeão – Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de 
muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus; muitas pessoas falarão contra ele, e assim 
os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará 
o seu coração, Maria. 
 
Narrador(a) – Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era 
filha de Fanuel, da tribo de Aser. Sete anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. 
Agora ela estava com oitenta e quatro anos de idade. Nunca saía do pátio do Templo e adorava a 
Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou. 
 
Ana – Graças te dou, ó Senhor Deus! Pois o Senhor enviou o Salvador. Este menino que veio para 
a libertação de Jerusalém é o Messias prometido. 
 
Saem de cena: Simeão, Maria com o menino, José, Ana e o Sacerdote. 
 
Narrador(a) – Depois destas coisas, Maria, José e o menino voltaram para Belém e foram morar 
em uma casa. 
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6 – OS SÁBIOS 
 

 1 2 3 4 5 

 
Os sábios seguem a 
estrela 

Os sábios em 
Jerusalém – o 
alvoroço 

Os sábios diante 
do Rei Herodes 

Os sábios 
encontram o 
menino em sua 
casa e o 
adoram 

Os sábios 
voltam por 
outro 
caminho 

 
Mostrando o lado em branco para a congregação, abra o cubo para cima. 
 
Narrador(a) – E uma nova estrela brilhou no céu – era a estrela que anunciava o nascimento do 
rei de Israel. Depois de aproximadamente dois anos que a estrela havia aparecido no céu a 
cidade de Jerusalém recebeu uma visita surpreendente que deixou todos os moradores 
alarmados. 
 
As crianças entram para cantar uma música (os cinco cubos já podem ser trazidos e deixados de 
lado). 
 
Música Crianças 03 
 
Após a música as cinco crianças se posicionam com os cubos. 
 
Narrador(a) – Na região do Oriente haviam sábios que estudavam as estrelas e eles perceberam 
esta nova estrela no céu. 
 
Quadrado 1 
 
Narrador(a) – Eles vieram do Oriente e chegaram em Jerusalém. 
 
Quadrado 2 
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Narrador(a) – Então eles perguntaram: 
– “Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no 

Oriente e viemos adorá-lo.” 
Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém 

também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da Lei e perguntou 
onde devia nascer o Messias. Eles responderam: 

– “Na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: “Você, 
Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de 
você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel.” 
 
Quadrado 3 
 
Narrador(a) – Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e 
perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido; e eles disseram. Depois os 
mandou a Belém com a seguinte ordem: 

– “Vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E, quando o encontrarem, me 
avisem, para eu também ir adorá-lo.” 
 
Quadrado 4 
 
Narrador(a) – 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. 
 
Quadrado 5 
 
Narrador(a) – E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso 
voltaram para a sua terra por outro caminho. 
 
As crianças saem com os seus cubos. 
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7 – REPRISE 
 

Quadrado 

 
Parte 
Anúncio Visita a Isabel Nascimento Pastores Sábios 

 
 
Pastor – A congregação canta o hino__________ 
 
HINO Congregação 04 
 
As cinco crianças entram mostrando o lado em branco do seu cubo para a congregação.  
Cada criança nesta parte terá um movimento específico para girar o seu cubo, já que as partes 
reprisadas da história são partes diferentes. 
 
 
Narrador(a) – De cada uma das partes da história do nascimento de Jesus podemos tirar uma 
aplicação específica. 
 
Criança 1 – quadrado 2: Mostrar o desenho que está na mão esquerda; 
 
Narrador(a) – A parte que narra a anunciação do nascimento de Jesus é para nós a confirmação 
de que Deus sempre cumpre suas promessas. O anjo Gabriel anunciou para Maria que as 
promessas feitas por Deus no Antigo Testamento, seriam cumpridas naquele momento. Deus fez 
com que o impossível acontecesse. Da mesma forma Deus hoje continua cumprindo suas 
promessas de vida e salvação para nós. Deus nos promete a salvação através da fé em Jesus 
Cristo como nosso Senhor e Salvador, que pagou por todos os nossos pecados.  
 
Criança 2 – quadrado 1: Mostrar o desenho que está na mão direita; 
 
Narrador(a) – A visita que Maria fez para Isabel confirmou as palavras que o anjo havia lhe 
dito, quando revelou que Isabel estava grávida. Além disto, temos registrado o testemunho de 
Isabel de que Maria era a mãe de seu Salvador.  
 
Criança 3 – quadrado 5: Mostrar o lado de baixo; 
 
Narrador(a) – O nascimento de Jesus é o auge da história do Natal. O nascimento de Jesus foi 
quando a promessa de Deus de enviar o Salvador foi cumprida de forma visível para o mundo. 
Vemos no nascimento de Jesus o amor de Deus se manifestando. Natal é Deus Filho se tornando 
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também ser humano, para, em nosso lugar, cumprir a Lei e pagar pela culpa do nosso pecado. 
Mediante a fé, somos feitos filhos amados de Deus através da obra do Messias. 
 
Criança 4 – quadrado 3: Mostrar o lado de cima; 
 
Narrador(a) – Os pastores de ovelhas eram pessoas simples e humildes e foi para eles que Deus 
primeiramente anunciou o nascimento do Salvador. Com isto Deus nos ensina que a salvação 
eterna é um presente de Deus para você. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para 
oferecer a todos, gratuitamente, a salvação mediante a fé. Nenhuma pessoa merece receber por 
suas próprias ações receber a vida eterna e nem mesmo merece receber a fé. Mas Deus em seu 
grande amor concede a fé e Deus escolheu os humildes e pobres para ensinar a todos que a 
salvação é um presente que Deus oferece ao mundo. Devemos nos colocar diante de Deus sempre 
de forma humilde, dependente e confiante e Deus nos dará aquilo que Jesus conquistou para nós. 
 
Criança 5 – quadrado 4: Abrir o cubo para cima; 
 
Narrador(a) – Os sábios do Oriente eram pessoas que não eram descendentes sangüíneos do 
povo de Deus – o povo de Israel. Entretanto, mesmo assim, Deus permitiu que eles pudessem 
conhecer o Salvador. Um pouco mais de quinhentos anos antes do nascimento de Jesus, quando o 
povo de Israel foi levado para a Babilônia, Daniel se tornou o chefe dos sábios do Oriente. É 
possível que naquela época se tenha feito algum registro sobre o nascimento do Messias nos 
documentos babilônicos, o que possibilitou que a estrela do Natal fosse reconhecida como sendo 
a estrela do Rei dos Judeus. De qualquer forma, quando os sábios encontraram o menino eles o 
“adoraram”. A palavra adorar está relacionada a render culto a Deus. Portanto, os sábios 
reconheceram o menino como Deus. Isto significa que todos os povos podem receber a fé em 
Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem que nos salva do diabo. Todos se tornam povo 
de Deus mediante a fé, mesmo não sendo descende dos judeus. Pois Cristo é para Todos. 
 
As crianças se retiram. 
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8 – Nasceu meu salvador: 

 
 1 2 3 4 5 

 
 
Mostrando o lado em branco para a congregação, abra o cubo para os lados; 

 
Música Crianças 04 
 
As cinco crianças se posicionam com os seus cubos. 
 
Narrador(a) – Que noite mais maravilhosa foi aquela primeira noite de Natal! Deus cumpriu suas 
promessas e nos enviou Jesus, o nosso Salvador. Tudo aquilo que nos separava do amor de Deus 
foi removido por Jesus. Nosso Salvador pagou o preço devido para poder nos resgatar. Agora, 
mediante a fé em Jesus, você pode dizer: 
 
Todas as crianças abrem os seus cubos na horizontal. 
 
 
Narrador(a) – “NASCEU MEU SALVADOR!” Ouçamos as crianças. 
 
 
Criança 1 – NASCEU MEU SALVADOR 
 
Criança 2 – Nasceu meu Salvador lá em Belém 
Criança 3 – E isto é Boa Nova a ti também. 
Criança 4 – Seu Filho entregou com tanto amor; 
Criança 5 – Do diabo me livrou – Cristo Senhor. 
 
Criança 1 – Não temerei a morte com meu Deus 
Criança 2 – Quando dizer ao mundo meu adeus. 
Criança 3 – A Ti a minha vida entreguei 
Criança 4 – E, pela fé em Cristo, paz terei. 
 
Criança 5 – Castigo sem a fé é o eterno. 
Criança 1 – Mas disto te livrou o Deus paterno. 
Criança 2 – O Salvador Jesus é Deus de amor! 
 
Criança 3 – Nasceu meu Salvador – Jesus é vida! 
Criança 4 – Natal de fé e amor trás acolhida. 
Criança 5 – O Salvador Jesus é Deus de amor! 
 
As crianças fecham os cubos. 
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Caso sejam outras crianças que farão a última parte, então estas se retiram e entram as outras 
cinco crianças com os cubos. Caso contrário estas permanecem, apenas fechando os cubos, como 
mencionado acima. 
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9 – JESUS 

 
 1 2 3 4 5 

 
 

Mostrando o lado em branco para a congregação, gire 90o por baixo; 
 

Narrador(a) – Nós agradecemos ao nosso Deus por podermos celebrar o Natal. E, como disse o 
apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, diante das autoridades judaicas: 

– “A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum 
outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos.” At 4.12 

Só há um nome pelo qual nós podemos ser salvos. 
 
As crianças giram 90o os seus cubos pelo lado de baixo. Da primeira até a quinta. 
 
Pastor – Nós nos colocamos em pé para falarmos com o nosso Deus em oração. 

 
Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez te agradecemos por podermos celebrar mais um 

Natal. Obrigado, Senhor, por nos enviar Jesus Cristo o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por 
colocar a fé em nosso coração. Que possamos ser instrumentos em tuas mãos para anunciarmos o 
Natal e todas as tuas maravilhas para a salvação de todo aquele que crer. 

Em nome de nosso Salvador – Jesus. Amém. 
 
Assim como estamos, para encerrarmos o nosso programa de Natal, vamos cantar o hino 

560 HL – Noite Feliz. 
 
HINO Congregação – 560 HL – Noite Feliz 
 
 
 

FIM 


