
Prezados irmãos e irmãs,

Neste dezembro de 2005 nosso Departamento Provincial de Educação Cristã e Missão está
apresentando o material do Dia Nacional da Educação Cristã (05 de dezembro). Ele é composto de
reflexões e pistas para redescobrir o compromisso cristão, a maturidade da fé e o desafio do evangelho.

O material a ser usado ao longo do mês, está assim apresentado:

1.Material para adultos e Jovens: Sob o texto de Marcos 9, o grupo terá como centro de reflexão o
material acima.

2. Material para Jovens e Adolescentes: Sob o olhar de Lucas 15, os adolescentes poderão descobrir a
proximidade de suas vidas com os valores do Evangelho de Jesus.

3. Material para Escolinha Dominical Infantil: quatro idéias práticas para serem fotocopiadas e aplicadas
no contexto já existente da Escola Dominical para Crianças de sua comunidade local. Importante o uso
da leitura da Palavra de Deus para a criança ir apurando seu gosto pela leitura da Bíblia.

Todos estes níveis podem ser utilizados no contexto de sua comunidade, levando em conta as realidades
particulares de cada grupo proposto. Faz-se importante o uso da Bíblia e a contextualização; é também
de se observar o uso de cantos, hinos, orações, técnicas e dinâmicas para envolver o grupo e tornar a
reflexão mais rica.

Esperamos que façam bom uso do material.
Um abençoado tempo do Advento e um Feliz Natal!

Fraternalmente em Cristo,
Revd. Dessórdi Leite +
Diretor do Departamento
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Texto Bíblico: São Lucas 1, 26-38Texto Bíblico: São Lucas 1, 26-38

11 DE DEZEMBRO DE 2005.11 DE DEZEMBRO DE 2005.

* O educador(a) pode neste domingo sugerir a confecção de pequenas coroas em papel crepon com chamas de papel a serem coladas a cada domingo do advento.

A COROA DO ADVENTOA COROA DO ADVENTO

As quatro semanas
que antecedem o
dia do Natal são

chamadas de Tempo
do Advento, ou
seja, tempo de

preparação para
a chegada do
Menino Jesus.

Tradicionalmente na
Igreja Cristã

estes domingos
são marcados de

símbolos.
Um deles é o uso da
Coroa do Advento.
Uma coroa feita de
ramos de árvores
que possui velas

para acender a cada
domingo.

Ela está ai ao lado.
Vamos aprender

com ela?
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1. Vamos colorir a Coroa do Advento com suas respectivas cores?



* As crianças que desejarem poderão pintar sua folha de atividades.

MARIA

E O ARCANJO GABRIEL

MARIA

E O ARCANJO GABRIEL

Ave Maria!
Ave Maria!

Cheia
de graça

bendita és tu

entre

as mulheres.

bendito o fruto

de teu ventre

sa
ntif

ic
ado

Santa Maria,

teu filho, Jesus.
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25 DE DEZEMBRO DE 2005.25 DE DEZEMBRO DE 2005.

ACIMA DE TUDO

NATAL É CRISTO!

E eis que o anjo do Senhor veio sobre os
pastores, e a glória do Senhor os cercou de
resplendor, e tiveram grande temor.

E o anjo lhes disse: Não temais, porque
eis aqui vos trago novas de grande alegria,
que será para todo o povo:

Na cidade de Davi, nasceu hoje o
Salvador, que é Cristo, o Senhor.

E isto vos será por sinal: Achareis o
menino envolto em panos, e deitado numa
manjedoura.

E, no mesmo instante, apareceu com o
anjo uma multidão dos anjos celestiais,
louvando a Deus, e dizendo:

Glória a Deus nas alturas, Paz na terra,
ao todos que tem boa-vontade! (Lucas 2,9,14)

DIA DO NATAL - NASCIMENTO DE JESUS


