
Sermonete Advento 
(por Magali Schmiedt) 

 
Prepare uma caixa de presente de Natal, bem bonita, e coloque dentro todos os objetos que serão 

explorados como símbolos desta festa. 
No momento do sermonete, no culto, reúna as crianças à frente, sentadas à sua volta, e pegue a 

caixa. 
Introdução ao assunto – conversando com as crianças. 

 
1. Significado da palavra advento 

Vocês viram, no início do culto, que hoje lembramos o primeiro domingo de advento. Sabem o 
que significa ADVENTO? (crianças). 

 Advento é alguma coisa que está vindo. No tempo de advento nós esperamos algo que está 
chegando... que está perto... Nós nos preparamos para alguma coisa que vai acontecer. O que nós 
lembramos nessa época, que está bem perto? (crianças).  

Isso, o NATAL! 
 

2. Natal se aproxima 
Como nós sabemos que o Natal já está pertinho? (crianças). 
As ruas já estão enfeitadas. as lojas também. Quem foi ao shopping nessa semana ou nesse 
mês? (crianças). O que vocês viram lá que mostra que o Natal está perto? (crianças). E a casa 
de vocês já tem enfeites de Natal? (crianças). 

 
3. Enfeites de Natal 

Então, a cidade, as lojas, as pessoas usam muitos enfeites de Natal, mas a maioria nem sabe o 
porquê desses enfeites, não sabem que o Natal tem um significado muito especial. E vocês, 
sabem? O que aconteceu mesmo no Natal? (crianças). 
Isso! O nosso Salvador, Jesus, nasceu!  
 

4. Símbolos do Natal 
Mas nós que sabemos que a festa do Natal é porque Jesus nasceu. Também podemos usar 
estes enfeites todos, só que cada um tem um significado para a gente que é cristão. Cada 
enfeite na nossa festa, na nossa casa, nos lembra alguma coisa bem especial sobre a história 
do nascimento de Jesus. E agora nós vamos aprender o que é: 

 
     Dentro desta caixa tem várias coisas que a gente vê e usa no tempo de advento até o Natal, e vou 
explicar para vocês o que a gente tem que lembrar quando vemos esses enfeites por aí, certo? E 
assim vamos nos preparando, no Advento que começou hoje. 
 
 
(Tire os objetos da caixa um a um e vá explicando os seus significados) 
 

SÍMBOLOS DO NATAL 
 
ÁRVORE DE NATAL 
A árvore símbolo do Natal é o pinheiro, por ser uma árvore que nunca perde suas folhas – da mesma 
forma, Deus nunca deixa de amar os seus filhos. Verde é a cor da esperança. Cristo é a nossa 
esperança, o seu amor é eterno. 
Entre as origens de enfeitar pinheiros no Natal está a que surgiu por acaso, com Martinho Lutero, que 
observou a beleza do brilho das estrelas refletindo na neve sobre os pinheiros verdes, que resistem 
até ao mais intenso frio. Ele levou um galho daquela árvore para casa e o enfeitou com velas e 
algodão. Outras pessoas gostaram da idéia e o costume se espalhou. 
Em qualquer lugar, árvore é símbolo de vida, e nós a enfeitamos para receber nossa vida: Jesus. 
Sempre e em qualquer situação, Jesus é a nossa vida. 
 
 
BOLAS DE NATAL 
As bolas coloridas representam os frutos da árvore da vida que é Jesus. Na nossa vida, as bolas 
representam os dons maravilhosos que o nascimento de Jesus nos trouxe. Jesus nos ensina que o 
amor, a verdade, a oração, a fé, a esperança, a compreensão, são como frutos da vida de quem tem 
Jesus no coração. 
 



SINOS 
Os sinos anunciam grandes acontecimentos. Assim como podemos ouvir de longe quando um sino 
está tocando, devemos anunciar para longe a grande notícia do nascimento do Salvador. 
 
COROA DE ADVENTO 
A coroa é o símbolo dos reis. Deus prometeu que um descendente do rei Davi seria um Rei justo, 
traria paz e segurança para todo o povo. Nosso Rei que veio ao mundo é Jesus. 
A coroa é usada um mês antes do Natal: galhos verdes – esperança e vida; fita vermelha – o amor de 
Deus que nos envolve; 4 velas, uma para cada domingo até o Natal – a fé e alegria pelo Deus que 
vem, nós o esperamos com luz porque queremos ser luz neste mundo. 
 
PRESÉPIO 
Lembra o nascimento de Jesus; o grande Rei nasce num lugar simples, e Jesus nos ensina, com seu 
nascimento e vida: simplicidade e humildade. 
 
ANJOS 
Eles aparecem muitas vezes na Bíblia. Deus os usava para dizer coisas importantes para as pessoas 
na terra. Apareceram a Maria e José e, depois, quando Jesus nasceu, apareceram aos pastores. Deus 
sempre manda seus anjos para nos cuidar. 
 
VELAS 
As velas servem para iluminar na escuridão, para mostrar o caminho. Jesus é a luz do mundo, que 
ilumina nossos caminhos e nossa vida. 
 
ESTRELAS 
A história do Natal conta que uma estrela muito bonita apareceu no céu do Oriente para mostrar o 
caminho aos sábios. Cristo é a estrela que aponta o caminho nas nossas vidas. As pontas da estrela 
representam todos os cantos da Terra de onde vêm homens para adorar o Filho de Deus. Quando nos 
aproximamos da estrela, nós também podemos ser estrelas de fé, de amor e de esperança. Nossa 
casa e nossa comunidade podem ser estrelas para o mundo, guiando todos a Jesus.  
 
MÚSICAS 
A música também é uma forma de transmitir mensagens. Cantar expressa a alegria que há no coração 
de quem tem a fé verdadeira em Jesus. Quando cantamos, na nossa igreja, estamos todos juntos 
louvando ao nosso Deus. 
 
PRESENTES 
Por que temos o costume de dar presentes no Natal? Porque no Natal ganhamos o maior de todos os 
presentes – o Filho de Deus. Os sábios que foram visitar Jesus levaram o que tinham de mais precioso 
como presente: ouro, incenso e mirra, para mostrar a alegria que estavam sentindo. Nossa vida 
dedicada a Deus é o que temos de mais precioso para dar a Jesus, todos os dias. Trocar presentes 
com nossos queridos é uma forma de compartilhar a alegria que sentimos pelo nascimento do nosso 
Salvador.  
 
PAPAI NOEL 
Uma das histórias da origem do Papai Noel é que há muito tempo havia um homem que costumava 
distribuir guloseimas (doces, balas) às crianças de sua cidade na época do Natal. Esse costume se 
transformou em tradição. O bom velhinho lembra um pai querido querendo agradar seus filhos com 
bonitos presentes – como Deus age conosco. 
Em alguns lugares, eventos, famílias e igrejas, o Papai Noel não faz parte das festividades do Natal. 
Não há problema em ter ou não ter a figura do Papai Noel, em especial, nas atividades da igreja. O 
importante é colocar o Salvador Jesus sempre em primeiro lugar em nossa vida e em nossa 
celebração de Natal. 
 
 Agora que todos já conhecemos o significado destes símbolos e enfeites, podemos nos 
preparar para esperar este dia tão importante, do aniversário de Jesus. 
 


