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Pais, professores de escola dominical e ensino pré-
confirmatório: Antes ou após o culto, conversem sobre 
o significado da palavra “mártir”. Em casa/sala de aula, 
leiam a história das crianças inocentes. Deem exemplos 
de outros mártires, lendo histórias das Escrituras. Por 
exemplo, a história de Estêvão, em Atos 6 e 7.

O que é o Dia dos  
Santos Inocentes?
O Dia dos Santos Inocentes é o dia em que lembramos as 
crianças que foram mortas em Belém. Essas crianças são 
consideradas por alguns como os primeiros mártires cristãos. 
A palavra “mártir” vem da palavra grega que significa 
“testemunha”.

Qual é a história completa 
dos Santos Inocentes?

Aprendemos em Mateus 2.1-8 que o rei Herodes não gostou 
da ideia de que um novo rei havia nascido. Pensou que se 
matasse o bebê Jesus, seus problemas estariam resolvidos. Ele 
então ordenou que todos os meninos em Belém de dois anos 
ou menos fossem mortos. Os soldados de Herodes marcharam 
para dentro da cidade de Belém e fizeram exatamente isso! 
Mas Herodes e seus soldados não sabiam que um anjo havia 
dito em sonho para José pegar Jesus e Maria e fugir. Quando os 
soldados entraram em Belém, o bebê Jesus estava são e salvo a 
caminho do Egito. Pense sobre isto: Jesus, como bebê, foi salvo 
da morte para que pudesse morrer por nós como homem. Que 
grande e glorioso Deus que temos! Ele cumpre suas promessas!
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Natividade: A noite do Nascimento  
de nosso Senhor
Hoje à noite iniciamos o tempo do Natal. Nesta noite, cristãos 
de todo mundo estão acendendo velas, cantando hinos e se 
reunindo para adorar o único Deus verdadeiro, que tornou esta 
noite tão especial.

O que faz esta noite ser tão diferente  
de todas as outras noites?
Hoje à noite é a grande noite! 
Durante toda a época do Natal, 
a Igreja vem se preparando para 
o nascimento de Jesus. Hoje à 
noite celebramos e lembramos 
a Sua vinda! Esta é a noite em 
que nosso Deus se tornou ho-
mem, nascido da Virgem Maria, 
para salvar todas as pessoas de 
seus pecados. Que noite maravi-
lhosa e abençoada.
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Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré- confirmatório: Antes ou após o culto, per-
mita que seus filhos/alunos explorem as decorações 
da igreja. Ensine-os a serem reverentes nos lugares 
sagrados de Deus. Dirija sua atenção para todas as 
luzes e velas que enchem o santuário. Lembre-os 
que Jesus é a Luz do Mundo. Ele venceu as trevas do 
pecado e salva todos os que creem.

Copyright © 2016 LCMS Worship. Created by Christopher Thoma. LCMS congregations and schools have
permission to reproduce “KIDS in the Divine Service” for their use. lcms.org | 888-THE LCMS
Tradução autorizada: Editora Concórdia/IELB

Copyright © 2016 LCMS Worship. Created by Christopher Thoma. LCMS congregations and schools have
permission to reproduce “KIDS in the Divine Service” for their use. lcms.org | 888-THE LCMS
Tradução autorizada: Editora Concórdia/IELB

+ + + 
Crianças
e o culto
+ + +

+ + + 
Crianças
e o culto
+ + +

Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré- confirmatório: Antes ou após o culto, per-
mita que seus filhos/alunos explorem as decorações 
da igreja. Ensine-os a serem reverentes nos lugares 
sagrados de Deus. Dirija sua atenção para todas as 
luzes e velas que enchem o santuário. Lembre-os 
que Jesus é a Luz do Mundo. Ele venceu as trevas do 
pecado e salva todos os que creem.



O que é a Festa do  
Nascimento de nosso Senhor?
A Festa do Nascimento de Nosso Senhor é o mesmo 
que dizer Natal. O dia 25 de dezembro é um dos dias 
festivos mais importantes do Ano da Igreja. Este é o dia em 
que celebramos o nascimento de nosso Salvador Jesus!

Por que fazemos as  
coisas que fazemos 
no Natal?
Talvez você já tenha ajudado 
a enfeitar a casa para o Natal. 
Muitas das coisas que fazemos no Natal têm 
seu início com os romanos. Os primeiros cristãos logo viram 
que algumas destas coisas eram uma forma de mostrar para 
os outros o Natal e começaram a usá-las em suas próprias 
celebrações. Por exemplo, quando damos e recebemos 
presentes, lembramos do maior presente que já foi dado, nosso 
Senhor Jesus! Afinal, hoje celebramos o nascimento de Jesus – 
Ele é a razão para a celebração! 
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Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Que maneira maravilhosa de passar 
o Natal! Graças a Deus que você trouxe seus filhos / alunos 
para ouvir hoje a maravilhosa Boa Nova de Jesus! Jesus é o 
melhor presente que jamais poderíamos ter. Ele entregou 
Sua vida para que possamos ter vida eterna. Que grande 
mensagem para ser compartilhada!
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