
Noite de Natal 
 
Autor: Autor Desconhecido (Enviado pela lista de pastores da IELB). 
Tema: Natal. 
Personagens: Narrador-Mulher, Narrador-Homem, Anjo, José, Maria, 2 pastores, 2 
hoteleiros, 3 reis.  
Tempo aproximado: 20 a 30 minutos. 
Sinopse: História do Natal narrada. Durante a narração, é feita a encenação. 

 
 
NARRADOR- Mulher: Há muitos anos atrás, em uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, 
havia uma jovem que se chamava MARIA... (entra uma menina e fica varrendo a casa) jovem 
obediente à Deus, e que tinha um coração bom... e Deus lá do céu, se agradou de Maria, e a 
escolheu para ser a mãe do menino Jesus, aquele que seria o salvador do mundo... Um dia, um 
lindo anjo, enviado por Deus, trouxe uma mensagem para Maria...e o anjo disse assim:  

(Uma criança, vestida de branco entra na cena, ergue os braços e os mantém erguidos 
enquanto o narrador fala)  

NARRADOR – Homem: "SALVE AGRACIADA, O SENHOR É CONTIGO: BENDITA ÉS TÚ 
ENTRE AS MULHERES - NÃO TEMAS!!! PORQUE DEUS SE AGRADOU DE TI,... EIS QUE 
DARÁ A LUZ UM FILHO E SEU NOME SERÁ JESUS, ESTE SERÁ CHAMADO FILHO DO 
ALTÍSSIMO, E O SEU REINO NÃO TERÁ FIM..."  

MÚSICA: 

NARRADOR- Mulher: (José está trabalhando e pensando) Mas José, o noivo de Maria ficou 
muito confuso com aquela situação, afinal de contas eles não eram casados... então como Deus 
gosta de tudo direitinho, mandou uma mensagem para José também... e o anjo do Senhor 
apareceu para José em sonho e lhe disse.:  

(José deita e o anjo entra e ergue os braços)  

NARRADOR – Homem: "JOSÉ FILHO DE DAVÍ, NÃO TEMAS RECEBER MARIA COMO 
TUA MULHER, PORQUE O QUE NELA ESTÁ GERADO É DO ESPÍRITO SANTO, ELA DARÁ 
A LUZ UM FILHO QUE CHAMARÁS DE JESUS, ...PORQUE ELE SALVARÁ O SEU POVO 
DOS SEUS PECADOS.. "  

(José e o anjo saem) 

NARRADOR- Mulher: E José, confiou nas palavras do anjo, pois sabia que ele era enviado 
por Deus, e José amava a Deus, e confiava nas suas palavras e promessas.....  

NARRADOR- Homem: Passou-se algum tempo.... e agora a barriguinha de Maria já estava 
grande,... (José e Maria entram prontos para viajar, entram pela porta da frente e vão até o 
altar enquanto o narrador fala) mas eles precisavam viajar para Belém, para alistar-se na 
cidade onde nasceram, pois esta era a ordem do Rei,... E lá se foram, José, Maria e o menino 



Jesus ainda dentro da barriguinha de Maria, iniciaram então uma longa viajem... Ao chegarem 
em Belém, encontraram a cidade completamente cheia de pessoas vindas de todas as partes 
para alistar-se alí... Maria cansada, e quase para dar a luz.... escorava-se em José, e lá iam os 
dois à procura de uma quarto ou um lugar onde Maria pudesse descansar um pouco,... mas era 
inútil a procura,... ...tudo lotado, as hospedarias estavam cheias, e todos diziam: "NÃO HÁ 
LUGAR" quando em uma certa hospedaria alguém falou,...  

(2 meninas representam a hospedaria; podem varrer o chão e tirar o pó de um canto do 
"palco") 

NARRADOR- Mulher:... TALVEZ TENHAMOS UMA LUGARZINHO AQUI NA 
ESTREBARIA,... TALVEZ AQUI DÊ PARA VOCÊS DESCANSAREM UM POUCO...... É SÓ O 
QUE PODEMOS LHES OFERECER....."  

NARRADOR- Homem: E lá foram para estrebaria... ERA O ÚNICO LUGAR, UMA SIMPLES E 
HUMILDE ESTREBARIA, e Maria, alí na estrebaria deu a luz, ao menino Jesus, o Salvador do 
Mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores... (Maria virade costas, tira a barriga e pega o 
bebê que pode estar dentro de uma sacola de viagem) 

MÚSICA: 

NARRADOR- Mulher: E lá no campo, estavam os pastores, cuidando de seus rebanhos, 
quando um anjo lhes apareceu... e lhes deu a notícia do nascimento do menino Jesus, o 
Salvador do mundo, o perfeito filho de Deus... E lá foram os pastores, ao encontro do menino 
Jesus; que alegria deveriam estar sentindo em seus corações, deixaram para trás o cansaço e 
saíram apressadamente.... (3 crianças sentadas, o anjo aparece e depois que o anjo sai, eles 
vão até a estrebaria) 

NARRADOR- Homem: Em um outro lugar, Deus mandava que uma estrela, guiasse também os 
Reis Magos até Belém, para que encontrassem o menino Jesus e o adorassem... e a estrela 
obediente ensinou-lhes o caminho... (3 meninos entram pela porta da frente e vão até a 
estrebaria) 

NARRADOR- Mulher: Agora sim, estava completa aquela linda noite.... José, Maria, os 
pastores e os reis magos, todos adoravam ao menino Jesus, deitado em uma simples 
manjedoura, mas que seria o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores... 
"JESUS NASCEU, ASSIM SE FEZ A NOITE DE NATAL"  

MÚSICA: 

 


