
 

 

 

• Ano C – 2º Domingo do Advento • 

 

Leituras indicadas: Baruc 5:1-9 ou Mal. 3:1-4; I Tes.3:9-13; 
Lucas 3:1-6; Lucas 1:68-79 

Educação Cristã – Faixa etária: 6 a 9 anos 

 

Recursos litúrgicos e didáticos 

TEXTO BÍBLICO TEMA TÍTULO 

Lucas 1:68-79 O anúncio da chegada 
de Jesus 

Um visitante muito 
especial 

Objetivo Recursos para a aula 

-Conhecer sobre Zacarias e João 
Batista, mensageiros de Jesus. 
- Conscientizar sobre a 
preparação para a chegada de 
Jesus. 

Bíblia, Loc, caixas de sapato, pedaços 
de papel (sulfite ou outro); pincel 
atômico, giz. 

 

Roteiro 

1. ACOLHIDA 

Prepare o ambiente para receber as crianças. Se o espaço permitir, deixe sempre um 

local de referência e nele uma mesa e sobre ela a Bíblia em lugar visível e também o 

Loc. que são importantes para a vida e para a liturgia em nossa igreja.  

 

Em um espaço do ambiente, desenhe no chão (com giz) um círculo representando uma 

região ou uma cidade ou o nosso mundo.  Previamente, dentro de cada caixa coloque 

uma palavra negativa [ sugerimos “pecado, inimigos, maldade, trevas, morte” – que 

estão no Evangelho do dia]. Tenha com você pedaços de papel para que, no momento 

oportuno, escreva neles palavras positivas que as crianças dirão para substituir as 

anteriores. 

 

2. ORAÇÃO 

Agradecemos, Senhor, por este dia.  Queremos aprender mais sobre Jesus e sobre 

sua vinda a este mundo. Amém! 



3. LOUVOR 

Escolha um louvor que seja do conhecimento das crianças. Se souberem algum canto 

com tema de natal, advento, esperança será ainda mais indicado. 

 

4. SENTENÇA INICIAL 

“Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou seu povo.” (Lc.1.67) 

 

5. PARA GUARDAR NO CORAÇÃO 

“...a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra 

da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz.” (Lc.1.78,79) 

 

6. TRABALHANDO O TEXTO/A HISTÓRIA 

Preparação 

Pergunte às crianças sobre um dia especial, o dia do aniversário, uma visita que vai 

chegar, por exemplo. Pergunte também o que acontece de diferente nos dias que o 

antecedem (alguma mudança na rotina, arrumações, limpeza, “bota fora” (jogar fora o 

que não serve mais), organização nos quartos, conselhos dos pais para um bom 

comportamento, alguns combinados para não fazer isso ou aquilo, não é verdade?  

 

No caso de uma visita, é preciso arrumar tudo porque alguém vai chegar. Como é a 

espera? Alguém fica de olho no portão ou no celular? Quem vê primeiro a visita 

chegando? Se os pais fazem um bolo pra visita, eles deixam comer antes? Por quê? 

 

Mostre a casa desenhada no chão e diga às crianças que “preparem a casa para uma 

visita importante”. Para isso devem selecionar as caixas: qual palavra fica na casa e 

qual deve ser trocada.  Elas deverão abrir as caixas e ler a palavra que está dentro. 

Caso não saibam ler, leia para elas. Faça as trocas usando os papeis com as palavras 

novas [ selecione palavras do texto: libertação, adoração, justiça, salvação, perdão e 

/ou outras que você considere adequadas para o momento]. 

*Se preferir, deixe apenas os papeis com palavras, ao invés das caixas (pode ser mais 

fácil e ocupar menos espaço) 

 

Recontando a história  

A história de hoje conta sobre um pai que se chamava Zacarias. Você conhece alguém 

com esse nome? Diferente, não é! Bem, Zacarias teve um filho, quem se lembra do 



nome dele? É bem fácil! Isso mesmo, crianças, o nome dele era João (João Batista). 

João é nome mais conhecido, não é?!  

 

Quando Zacarias ficou sabendo que ele seria papai de João, ele ficou muito, muito 

feliz! E daí esse pai começou a cantar uma música com uma letra muito linda e 

importante. Uma letra que falava do filho dele, mas falava também de outra pessoa 

que ia chegar: Jesus! Isso mesmo! 

 

No tempo de Zacarias e de João as pessoas faziam coisas muito erradas, não se 

importavam muito em serem bons, amigos, muitos eram inimigos. Era como se 

vivessem no escuro, sem enxergar direito as coisas. Sabem quem ia 

mostrar/ensinar/falar pra eles que eles precisam se arrepender, trocar os sentimentos 

e ações ruins que estavam dentro deles por coisas boas, como vocês fizeram com as 

palavras das caixas. E sabem por que? Porque João estava preparando todo mundo 

para a chegada de alguém muito demais de legal: Jesus!  O ilustre “visitante” que iria 

trazer Paz, Perdão, Amor, Alegria, Amizade, Luz, para as pessoas! Zacarias ficou feliz 

porque João Batista, seu filho, ia preparar as coisas para a chegada de Jesus. Que 

coisa boa para um pai, hem! Por isso Zacarias ficou tão feliz!  

 

Iluminando a vida  

Após um longo período sem dizer palavra alguma, Zacarias rompe o silêncio para 

louvar a Deus. A canção de Zacarias é um sinal de grande alegria, afinal, João Batista, 

seu filho, seria aquele que anunciaria a chegada de Jesus. Mas é também sinal 

profético, de alguém que vê o que ainda estava para acontecer, sinal de fé, de 

esperança!  Jesus viria. Jesus seria a “visita” tão importante e esperada, capaz de 

transformar as pessoas. João Batista iria “preparar a casa” para receber o ilustre 

visitante, ou seja, falaria sobre o que deveria ser retirado do caminho, e que as pessoas 

deveriam trocar as palavras ruins (comportamentos) que dominavam suas vidas por 

outras boas e abençoadas. 

 

7.APROFUNDAMENTO DO TEXTO 

É Natal – Deus visitou seu povo e o libertou, por Edmilson Schinelo 
Disp. Em: <http://www.diocesedegoias.org.br/publicacoes/reflexao-biblica/lucas-1-67-
79-natal-deus-visitou-seu-povo-e-o-libertou-23121435> 
 
 

http://www.diocesedegoias.org.br/publicacoes/reflexao-biblica/lucas-1-67-79-natal-deus-visitou-seu-povo-e-o-libertou-23121435
http://www.diocesedegoias.org.br/publicacoes/reflexao-biblica/lucas-1-67-79-natal-deus-visitou-seu-povo-e-o-libertou-23121435


 
8. ATIVIDADE  

Algumas sugestões: 
 
1. Cada criança pode receber uma das caixas e transformá-la em uma casa, colocando 
nela palavras positivas – simbolizando o que se faz quando se espera uma visita. 
Lembrando que o ilustre visitante é Jesus em nós e no mundo! 
 
2. Pode-se fazer uma casa de dobradura, com papel sultite. Sugestão pode ser 
encontrada no site: https://www.youtube.com/watch?v=8kzOq7dlRUU 
Escrever sempre palavras positivas pela casa. 

 
 

9.LOUVOR FINAL 

  Escolha um louvor conhecido das crianças 

 Sugestões: 

  É bom ter Jesus no coração [ https://www.youtube.com/watch?v=LqTrUgLi68Y] 

 Melhor presente [https://www.youtube.com/watch?v=eWtBTrQxZs8] 

O Natal chegou [ https://www.youtube.com/watch?v=V3edJtU5SR4] 

Jesus nasceu [ https://www.youtube.com/watch?v=EdSqvO9e_rQ] 

 

10. ORAÇÃO FINAL 

“...a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra 

da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz.” (Lc.1.78,79) 

 

 

ANEXO – Exercícios sobre o tema!  

[ Verificar item 8.atividade] 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kzOq7dlRUU
https://www.youtube.com/watch?v=EdSqvO9e_rQ

