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25 ideias simples para viver e com-

partilhar a  alegria do Natalpara a Família e Amigos
Calendário de Atividades de Natal

 MEM, postagem 0-5: “Pequenos Tesouros da 
Bíblia: Jesus Nasceu.” Será postado no dia 22 de 
novembro.

 MEM, posta-
gem Nível 2: 
Conte o que 

vai fazer neste Natal. 
Leia sobre o que outros 
vão fazer. Troque ideias 
divertidas.

 MEM, postagem Nivel 2: Leia a história, “O 
Presente de Roshna.” Será postado dia 10 de 
dezembro.

 Promessas de Natal. O Natal é uma 
época quando o mundo comemora o 
aniversário de Jesus. Se a sua família 

pensou em maneiras para compartilhar o 
verdadeiro sentido do Natal com outros, peça 
a Jesus para lhes dar promessas específicas 
que possam clamar com ousadia, e a luz do 
amor de Deus para compartilhar com outros.
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12 MEM, 
postagem 
Nível 1: ““A 

Intrigante História 
do Primeiro Natal, 
Primeira Parte.” 
Será postada 
no dia 8 de 
dezembro.

 MEM, postagem 
0-5: “Peça de 
Natal de Carina”—

história, áudio e livro para 
colorir. Será postado no dia 
6 de dezembro.
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 O Natal é doação. Durante a refeição, ou qualquer 

outra hora, converse com sua família sobre os presentes 
que gostaria de dar a Jesus no Natal. Depois, escreva 

essas ideias em pedacinhos de papel, e coloque esses papéis em 
um envelope na sua árvore de Natal ou em algum outro lugar 

de destaque, para que possa se lembrar dessas ideias 
durante a época de Natal.

 Termômetro natalino de bondade. 
Desenhe um termômetro em 
um papel com um metro de 

comprimento. Divida em quatro seções, e 
faça linhas para dividir essas seções em 10. 
Escreva consecutivamente: frio, morno, 
quente, fervendo. Pode decorar ao redor 
do termômetro com fotos ou ilustrações. 
Durante o mês de dezembro, sempre 
que alguém fizer uma boa ação, pinte um 
quadrinho no termômetro. Tenham como 
meta chegar ao topo ou o mais alto possível 
até o Dia de Natal.

  Chocolate quente ou 
gelado e árvore de 
Natal. Faça um chocolate 

quente, ou gelado, ou um chá, e peça 
a todos para levarem sua história ou 
canção de Natal favorita. Sentem-se 
ao redor da árvore de Natal, e 
compartilhem com todos essas 
histórias ou canções enquanto se 
deliciam com o chocolate.

1 MEM, postagem Nível 2: Consegue descobrir o 
nosso Código de Natal? Será postado no dia 5 de 
dezembro.

 Luzes de Natal. Saiam de carro uma noite para 
ver os lindos enfeites e luzes de Natal no bairro 
ou na cidade. Ou se não tem muitas decorações 

de Natal onde você mora, acenda 
as luzes da sua árvore de natal ou 
decorações e desfrute do brilho e 
conforto de sua casa.

 Confecção de 
cartões de natal. 
Faça junto com 

sua família uma lista de 
pessoas para quem desejam 
enviar cartões de natal. 
Inventem juntos uma 
saudação bem diferente, 
criativa e talvez até 
artística de sua família para 
seus amigos.
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MEM, postagem Nível 
1: “A Intrigante História 
do Primeiro Natal, 
Terceira Parte.” Será 
postada no dia 22 de 
dezembro.

  Oração de Natal. 
Faça uma lista das 
pessoas com quem 

você quer compartilhar o amor 
de Jesus neste Natal fazendo ou 
dizendo algo amoroso para elas. 
Depois ore por oportunidades 
para fazer isso.—E esteja pronto 
quando acontecer.

  Leve o Natal onde não 
há Natal. Faça uma 
pesquisa e descubra 

em que países a maioria da 
população ainda não ouviu 
falar de Jesus, e ore para Jesus 

arranjar maneiras 
dessas pessoas virem a 
conhecê-lO.

 MEM, postagem Nível 2: Consegue 
fazer “Palavras Cruzadas Gigante de 
Natal”? Será postada dia 18 de dezembro.

  MEM, posta-
gem 0-5: 
História, áudio 

e livro para colorir “Pequeni-
nos”. Será postado no dia 13 de 
dezembro.

  Qual é o seu 
preferido? Leia a 
história da sua canção 

de Natal preferida. Cante e/ou escute 
as canções sobre as quais ler.

  Meditações de Natal. 
O Natal pode ser uma 
época em que as 

pessoas ficam bastante atarefadas, 
e é fácil se esquecer do verdadeiro 
sentido e razão do Natal. Escolha 
uma noite para meditar sobre o 
Natal. Medite em algumas das 
seguintes coisas: 
e	 Imagine como seria passar um dia no céu com Jesus. 

Pense nas muitas coisas divertidas que faria para 
comemorar o aniversário de Jesus junto com Ele.  

e	Pense como foi quando Jesus estava Se preparando para 
vir à Terra. O que você acha que Ele fez antes de deixar 
o céu?

  Biscoitinhos 
e canções 
de Natal. 

Asse uma fornada de bis-
coitos ouvindo suas canções 
de Natal favoritas. Coloque 
os biscoitinhos em lindos 
saquinhos plásticos, ou em 
algum tipo de embrulho 
festivo, e espalhe a alegria de Natal dando esses biscoitinhos 
aos seus vizinhos quando for cantar para eles canções de Natal. 
(Talvez seja bom ligar antes para os vizinhos, ou para quem 
forem visitar, e avisá-los.)
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  Espalhando 
bênçãos de Natal 
através de suas 

orações. Pergunte aos seus amigos 
e parentes se têm pedidos de 
oração, e envie bênçãos de Natal 
para eles através de suas orações.

  Louvores de Natal 
vermelhos ou verdes 
para o Rei. Divirta-se 

passando um tempo de louvor no Natal 
agradecendo a Jesus pelo seu alimento 
preferido, lugar ou coisa favorita desde 
que seja algo vermelho ou verde. 
Explique por que é o seu favorito.

  A história do 
Natal. Pegue 
a Bíblia da 

família, ou a Bíblia ilustrada das 
crianças, e leia Lucas 1:5–2:39 
ou Mateus 1:18–25. Poderia 
complementar assistindo à 
cena do nascimento de Jesus 
no filme Jesus de Nazaré, em O 
Nascimento de Cristo, ou outro filme da vida de 
Jesus. 

  Natal ao redor do 
mundo. Aprenda 
sobre como os outros 

países comemoram o aniversário de 
Jesus. Converse sobre o que você 
faria se estivesse comemorando o 
Natal em outro país. Leia o arquivo 
da Contato, “Alegria ao Mundo.”
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 MEM, postagem Nível 1: “A Intrigante 
História do Primeiro Natal, Segunda 
Parte.” Será postado no dia 15 de dezembro.
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