
OS SÍMBOLOS DO NATAL 
 
Autor: Adaptado por – David Karnopp 
Tema: Programa de Natal. 
Personagens: Narrador1, Narrador2, Crianças. 
Tempo aproximado: 1:30h com as músicas 
Sinopse: Programa de Natal – Explica o significado dos símbolos natalinos. 

 
 
Saudação: 
Hino:  550 
Narrador 1. É natal! Aniversário de Jesus. Dia em que os cristãos, velhos e moços, reúnem-se 

na casa de Deus para adorar o seu Salvador.  
Narrador 2. Para muitas pessoas, o natal, não passa de um simples momento de alegria, de 

uma simples festinha que começa com a véspera do natal e termina no dia 25 à noite. 
N.1. Mas não é assim o natal de Cristo. O verdadeiro natal tem um significado muito mais 

profundo do que aquilo que o mundo vive.  Natal é a lembrança do menino Jesus trazendo: 
perdão, alegria, paz, vida e esperança, para o mundo caído em pecado.  

N.2. O natal é uma celebração muito antiga. Muito tempo antes de Cristo nascer os profetas 
do Antigo Testamento já falavam dele como Salvador da humanidade pecadora. 

 
Canto: Tânia 
Poesias:  

É Natal! Que festa linda! 
Nela os grandes e as 
crianças 
reavivem as lembranças 
de Jesus na sua vinda, 
quando humilde e 
pequenino 
veio como Deus-menino. 
 
 
Boas vindas para todos, 
nós queremos anunciar. 
O Natal de Jesus Cristo, 
vamos todos celebrar. 
 
 
Naquela criança 
nascida em Belém 
eu vejo a esperança  
do mundo, que tem  
de Deus o perdão 
por sua missão. 



 
Cântico:  Crianças: Esplendido 
Mensagem: (pastor) 
Hino: Grupo musical 
N.1. O natal é uma festa cheia de símbolos.  Na época natalina eles estão presentes nas 

igrejas, nas casas e nas ruas. Ornamentam as vitrines do comércio e enfeitam os 
cartões de natal.  Eles são aceitos por todos, mas nem todos conhecem suas origens e 
seus significados. 

N.2 Entre os símbolos de natal lembramos: O Anjo, a ovelha, a estrela de Belém, a 
manjedoura, o presépio, a árvore de Natal, os sinos, a coroa de advento, os presentes 
e muitos outros.  

N.1 Muitas vezes fazemos uso destes símbolos, mas nem sempre sabemos o que eles 
significam. Na verdade estes símbolos expressam grandes verdades Bíblicas. Alguns 
destes símbolos queremos apresentar agora. 

 
Velas: (três crianças trazem velas) 
N.1. Um dos símbolos natalinos mais presentes em todos natais são as velas. 
N.2. Qual é o significado delas e o que elas representam? 
N. 1. Uma luz tornou-se o sinal de alegria dos cristãos. Os pastores nos campos de 

Belém viram um anjo, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Uma grande e 
brilhante luz refletia o esplendor e a santidade do próprio Deus. O primeiro natal foi 
anunciado em meio a uma grande luz.      

N. 2 O natal é a festa das luzes. As velas, quando acesas, produzem luz. Em cada natal 
acendemos velas para nos lembrar de que Cristo é a Luz do mundo. 

 
1. Como velas de Natal,  
com alegre brilho, 
Nós brilhamos por Jesus  
que de Deus é filho! 
 
2. Nas trevas veio a luz,  
brilhou o rei Jesus. 
A todos ilumina  
com luz que não termina! 
 
3. Estas velas de Natal  
é que falam de Jesus. 
Ele é o rei divinal  
que a nós trouxe a luz. 
 
A Manjedoura: (Uma manjedoura, já colocada anteriormente em um local escuro, é 
iluminada com um foco de luz e uma criança recita a poesia) 

 
Canto: Laureane 



N. 1 Ao falarmos das figuras que nos lembram o Natal e nos falam da sua mensagem, 
não podemos esquecer o primeiro berço do Salvador recém-nascido: a manjedoura. 
Maria enrolou o menino em panos e o deitou no lugar onde os animais recebiam sua 
ração. 

N.2 A manjedoura representa a profunda humildade de Cristo. Ela é o maior sinal de 
amor no Natal. Ao nascer, não havia para ele nem berço, nem caminha, nem colchão. 
Ao invés de um berço rico, o menino Jesus teve apenas uma humilde manjedoura, um 
local de onde os animais comiam seu pasto.  

N 1. Ao vê-la lembramos o quanto o nosso Salvador se humilhou, para nos salvar do 
nosso pecado. Que a manjedoura nos sirva de lembrança da humilhação do nosso 
Salvador por nós, para nos tornar ricos, em perdão, vida e salvação.  

N.2 Em nossos lares, na igreja, nos cartões de Natal, gostamos de ver a estrebaria, a 
manjedoura, o Menino Jesus, Maria e José, o gado, as ovelhas, os pastores em 
adoração. Esta cena ajuda a tornar o Natal mais significativo para nós. 

 
Poesia: 
Jesus pequenino desceu lá do céu, 
e foi no Natal, quando ao mundo nasceu; 
alegre e feliz eu devo sentir, 
pois ele é bom rei que nos veio remir. 
 
Jesus pequenino, não quis aqui ter 
um berço macio e na vida prazer 
mas, na manjedoura ficou meu Jesus 
quando ele nos veio trazer sua luz. 
 
Jesus pequenino, que veio salvar, 
ao céu já voltou para lugar nos preparar. 
E neste natal nós queremos trazer 
a Cristo, o bom mestre, todo nosso ser. 
 
A estrela (Uma estrela luminosa, amarrada a um fio, passa vagarosamente de um lado ao 
outro da nave da Igreja) 
Criança: Veja lá! Uma estrela! Foi também uma estrela que apontou o lugar onde Jesus 
nasceu.  
N.1. Dentre os símbolos natalinos, as estrelas fazem parte dos enfeites do natal. No 

natal a estrela lembra o anuncio do nascimento do Salvador 
N. 2 Uma estrela guiou os magos do Oriente até Belém. Com grande alegria a seguiram 

chegando ao lugar onde Jesus havia nascido. Encontraram Maria e José. E para o 
menino trouxeram lindos presentes e o adoraram.  

N. 1 Esta estrela nos lembra que Cristo brilha sobre todos os povos com seu amor, seu 
perdão e a promessa da vida eterna.   

 
Os Sinos (Crianças entram com sinos feitos de cartolina)  



N.1 Um dos mais conhecidos símbolos de natal são os sinos. O tocar de sinos lembra 
que algo especial aconteceu. Os sinos lançam mensagens no ar.  

N.2.Os sinos nos lembram que a alegria pelo nascimento do Salvador precisa ser 
comunicada, espalhada e compartilhada com outros com voz vibrante. O nascimento 
de Jesus é a grande mensagem que precisa ser anunciada e comunicada a todos de 
maneira que se espalhe para todos os povos. 

N.1 Temos responsabilidade e privilégio de dizer que o natal é Cristo vindo ao mundo 
por amor a nós!  

N.2 A exemplo do sino de Natal, que repica em alegria, você pode transmitir a alegria 
genuína de Natal, aos seus amigos, colegas, parentes, entregando um cartão com uma 
mensagem bíblica, ou falando pessoalmente desta mensagem que traz alegria.  

 
1. Sinos de Natal  
anunciam a doce história 
Como veio aqui nascer  
o Senhor da glória 
 
2. Sinos de Natal  

repicando a melodia 
Docemente repetindo  
paz aos homens e alegria 
 
3. Dim! Dom!  

Batem bem forte os 
sinos. 

Nós também cantamos 
forte  
os mais doces hinos. 

 
As Bolinhas [Entra crianças trazendo as bolinhas de natal e as colocam no pinheirinho] 
N.2. Quando enfeitamos nosso pinheirinho, nos lembramos de colocar as bolinhas de 

natal.  Elas não servem apenas para enfeitar.  Elas têm um significado muito profundo 
N.1 As bolinhas mais antigas eram feitas de um vidro muito fino e muito frágil. 

Quebravam com muita facilidade.   As bolas representam o mundo. A fragilidade delas 
representa que as pessoas deste mundo são muito frágeis e que dependem em tudo de 
Deus.  

N. 2 As bolinhas também são de várias cores. Estas cores representam a alegria que 
Cristo significa para o mundo. 

 
O Pinheiro  
N.1 Uma festa natalina não terá beleza, nem alegria se não tiver presente um elemento 

tradicional: O pinheirinho. 
N.2  Você sabe por que usamos pinheirinho no natal? 
(Pessoa adulta conta a origem do pinheirinho) 
 
Os Presentes [entra uma criança trazendo presentes] 
N.1. Um dos costumes natalinos que existe no mundo inteiro é o de oferecer presentes. 

Os presentes não servem apenas para alegrar. Eles têm um significado profundo. 
N.2 Os presentes do natal nos lembram o maior de todos os presentes que é Jesus, o 

Filho de Deus, que nasceu para nos salvar. 
N.1. A razão porque damos e recebemos presentes é porque Deus nos deu seu Filho 

Jesus por nós em amor.  
 
 



Hino: Noite Feliz   
Saudação final. 
 
 


