
• Ano C - 4º domingo do Advento •
Leituras indicadas: Miqueias 5.2-5a; São Lucas 1.46b-55 ou  Salmo 80.1-7; Hebreus

10.5-10; São Lucas 1.39-45[46-55]

Educação Cristã – Faixa etária: 6 a 9 anos

Recursos litúrgicos e didáticos

TEXTO BÍBLICO TEMA TÍTULO

 Lucas 1.39-45 Deus nos purifica para rece-
bermos Jesus!

O Natal de Jesus 
já vai chegar!

Objetivo Recursos para a aula

Reconhecer que precisamos pedir a 
Deus que nos purifique para sermos 
uma morada própria para Jesus. 

Um pequeno Presépio, uma pequena 
Árvore de Natal com enfeites, uma 
vela, a Bíblia e o LOC

Roteiro

1. ACOLHIDA
Convidar as crianças para se organizarem ao redor da Coroa do Advento, que deve
haver no templo, para que participem do acendimento da quarta vela. Após, as cri -
anças se reunirão em outra sala, na qual haverá, sobre uma mesa (como um Altar), a
Árvore de Natal com enfeites, um  presépio completo e um arranjo ou castiçal com
uma vela. Acender a vela e convidar para a Oração.

2. ORAÇÃO
“Querido Deus, logo será Natal, o dia em que celebramos a vinda do Menino Deus,
Jesus! Recebe nossa gratidão por este maravilhoso presente que nos deste! Quere-
mos que, ao retornar em majestade e glória, Jesus nos encontre em pureza de vida e
com verdadeira fé em seu infinito amor, cuja LUZ permanecerá para sempre!” Amém!

3. LOUVOR
Entoar uma canção de Advento ou o Hino nº 9 do Hinário Episcopal! 

4. SENTENÇA INICIAL
“A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em  Deus, meu  Sal-
vador.” LOC – Página 115

5. PARA GUARDAR NO CORAÇÃO
“Você é bendita entre as mulheres e é bendito o fruto do seu ventre.” Lc 1.42



6.  TRABALHANDO O TEXTO/A HISTÓRIA
Preparação: Conversar sobre o que acontece com a nossa casa, quando a prepara-
mos para receber a visita de alguém. Fazemos questão de que nossa casa fique lim-
pa, organizada, agradável, bonita! Que podemos fazer com a nossa vida para receber
Jesus? Falar da razão de termos Árvore de Natal. Identificar os personagens do Pre-
sépio.

Leitura Bíblica: São Lucas 1.39-45

Recontando a Palavra de Deus – Maria, grávida, vai à região montanhosa para visi-
tar Isabel que também estava grávida. Maria entrou na casa, onde moravam Isabel e
seu marido Zacarias, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a
criança se agitou em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, Isabel
exclamou: “Você é bendita entre as mulheres e é bendito o fruto de seu ventre. Como
posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar?”, Isabel contou à Maria
que a criança em seu ventre  saltou de alegria, ao ouvir a saudação de Maria. Isabel,
ainda falou:” Bem aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o
Senhor lhe prometeu.”

Iluminando a vida –  Este texto nos fala de um encontro entre Maria,  grávida de
Jesus e Isabel, sua parenta, grávida de João. Este João é o Profeta de que se fala, no
tempo do Advento. Ele anunciava a necessidade de preparar o caminho para receber
o Messias (o enviado de Deus). João, ainda no ventre de sua mãe, já reconhece o
Messias e o aponta, através das palavras de Isabel. Deus preparou Isabel para que ela
percebesse que, ao receber Maria, estava recebendo o Salvador. Assim, nós precisa-
mos pedir a Deus que nos prepare, purificando nossos corações para acolher Jesus e
sermos morada para o seu amor.

7. APROFUNDAMENTO DO TEXTO
A pessoa que orienta a aula ou encontro, pode ler, ainda, o Evangelho de Lucas 1.57-
66 e o “Magnificat” LOC – página 115. Estabelecer relação entre as palavras de Isabel
e a oração da Ave Maria. Ver no Dicionário o significado das palavras “consciência” e
“Messias”. Observar a letra do Hino 9 do Hinário Episcopal. 

8. ATIVIDADE 
Recitar a “Ave Maria”, oração inspirada nas palavras de Isabel, quando recebe Maria
em sua casa.

Recortar um grande coração de cartolina e dentro escrever algumas virtudes que
devemos cultivar para sermos boa morada para Jesus: bondade, gentileza, verdade,
honestidade,  fidelidade,  sinceridade,  solidariedade,  misericórdia,  amor,  caridade,
etc. 

9. LOUVOR FINAL
Ouvir, cantar e comentar a canção de Alceu Valença: Anunciação!

10. ORAÇÃO FINAL
“Deus Onipotente, purifica a nossa consciência para que Jesus, na sua gloriosa vin-
da, encontre em nós morada preparada para ele!” Amém! (Coleta do Quarto Domin-
go do Advento, na página 422 do LOC)



ANEXO – Exercícios sobre o tema! 

1. Escreve algo sobre esta imagem!

2. Lendo O Evangelho de São Lucas 1.39-45, completa as palavras
abaixo!

M A _ _ _        I S A _ _ _

_ _ C A R I A S        S A U D A _ _ _

B E N _ _ T A        V E N _ _ _

3. Dentro de cada coração, escreve uma virtude a ser cultivada no
Advento!

 


