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Lição para a
noite familiar
“O MENINO JESUS”

Introdução

“O Menino Jesus” é um novo filme de 18 minutos que retrata os acontecimentos do
nascimento de Jesus. Ao assisti-lo com amigos e familiares, considere a utilização deste
esboço em uma noite familiar. Você pode seguir todo o esboço ou utilizar partes dele para
desenvolver uma lição que se adapte às necessidades de sua família.

Atividades e debate

Hino de abertura e vídeo
• Veja os hinos 121 a 133 no hinário da Igreja para obter uma seleção de hinos de Natal.
• Assista ao vídeo “O Menino Jesus”. Acesse SejaALuzDoMundo.org para transmitir ou baixar o vídeo.

Atividades possíveis
• Antes de assistir ao vídeo, designe um personagem específico para que cada pessoa observe
(exemplos incluem Maria, José, os magos e os pastores). Depois de assistir ao vídeo “O Menino
Jesus”, debata como cada personagem pode ter se sentido nas situações apresentadas.
• “O Menino Jesus” retrata eventos detalhados em Lucas e Mateus. Leiam juntos e debatam a história
do Natal (Lucas 2:1–18 e Mateus 1:18–25, 2:1–11). Que aspectos da história da Natal o vídeo ajudou
a trazer à luz? Debata o propósito do Natal e a importância de Jesus Cristo em nossa vida.
• O que o nascimento de Jesus significa para você? Distribua pedaços de papel e convide todos a
escrever alguns pensamentos (ou fazer um desenho) sobre o significado do Natal. Pendure-os em
algum lugar da sua casa como um lembrete do verdadeiro motivo para celebrar o Natal.

Coisas a debater
• Como vocês acham que Maria se sentiu ao passar por essas experiências? Leia Lucas 1:26–38 e debata
como Maria pode ter se sentido ao saber que seria a mãe do Messias prometido.
• No tempo de Jesus, os pastores eram frequentemente desprezados e tidos como aqueles de menor
status social. Por que você acha que os anjos escolheram aparecer para os pastores no campo?
Examine os ensinamentos de Jesus em Mateus 5:1–12. Quando foi que Jesus também visitou aqueles
que poderiam ser considerados de classe baixa ou excluídos da sociedade?
• Que sentimentos vocês tiveram ao assistir à reação do mago ao menino Jesus? O que você acha que
ele pensou e sentiu depois de viajar por tanto tempo para adorar o Messias?

Faça deste Natal um evento significativo
Convites

• Jesus conhece todos nós. Durante Seu ministério, Ele serviu às pessoas uma a uma, ciente de suas
necessidades individuais. Use o calendário com ideias de serviço do site SejaALuzDoMundo.org
para planejar como você e sua família vão servir “um a um” durante o mês de dezembro. Você
também pode se inscrever para receber lembretes diários de serviço no seu celular.
• Convide amigos e familiares de outras religiões a adorar Jesus, a Luz do Mundo, e a participar de
uma reunião especial de Natal no domingo, 22 de dezembro.
• Compartilhe online suas experiências usando a hashtag #SejaALuzDoMundo.
• Considere compartilhar com os amigos alguns dos vídeos de convite da Igreja encontrados em
SejaALuzDoMundo.org.

© 2019 Intellectual Reserve, Inc. Todos os direitos reservados.
Tradução de 2019 Home Evening Lesson: “The Christ Child.” Portuguese. PD60009045 059

2019

Lição para a
noite familiar
PERGUNTAS FREQUENTES

Ideias e anotações

“O Menino Jesus” segue o relato bíblico dos eventos do nascimento de Jesus Cristo e tem a
intenção de refletir com precisão os costumes sociais daquela época. As informações para
a produção cinematográfica foram fornecidas por pesquisas dos principais estudiosos e
arqueólogos da Bíblia. O filme apresenta circunstâncias possíveis relativas ao nascimento
de Jesus, embora o contexto histórico e social específico ainda esteja de acordo com a
interpretação. Algumas das seguintes perguntas podem surgir ao assistir “O Menino Jesus”.
Certifique-se de registrar quaisquer pensamentos, observações ou outras perguntas adicionais
que possa ter a fim de debater com o grupo. Incentivamos todos a pesquisar os relatos das
escrituras para entender melhor esses eventos inspiradores e a serem ensinados pelo Espírito.

Que idioma eles estão falando?
• Aramaico. É muito provável que o aramaico tenha sido usado como língua comum em Israel na época
do nascimento de Jesus. Maria, José e toda sua família provavelmente falavam aramaico. No entanto,
a canção de ninar que Maria canta é em hebraico.

Que canção Maria canta para o bebê Jesus?
• A canção que Maria canta na representação é retirada de Salmos 27:1. As notas de rodapé em Lucas
1:46 sugerem que Maria estava familiarizada com o Velho Testamento, e era comum os observadores
religiosos cantarem versículos das escrituras. A melodia da canção de ninar é baseada nas formas
musicais hebraicas tradicionais.

Onde Maria e José ficaram em Belém?
• A mesma palavra grega usada para “pousada” ao detalhar o nascimento de Jesus no livro de Lucas
(kataluma) também é usada em uma passagem sobre a localização da Última Ceia. Nessa passagem,
“kataluma” se refere a uma sala superior ou quarto de hóspedes que Jesus e Seus discípulos usaram.
É possível que, em vez de procurar uma pousada ou hotel, José tenha procurado um espaço privado
na casa de alguém em Belém.

Por que o estábulo estava dentro de uma casa?
• Na Jerusalém do século 1, os animais eram geralmente mantidos dentro de casa. O estábulo onde
Jesus nasceu pode realmente ter sido um pátio interior ou mesmo uma caverna ligada aos aposentos.

Que ferramenta os magos usaram para olhar as estrelas?
• Na representação, os magos usam um tipo de sextante antigo para navegar. Um sextante funciona
medindo o ângulo entre dois objetos. Nesse caso, o sextante mede o ângulo entre o horizonte e a
nova estrela.

Por que havia crianças com os pastores?
• Os estudiosos acreditam que, durante esse período, os grupos de pastores incluíram uma mistura
de membros da família em que todos tinham responsabilidades. Nessa representação, rapazes e
moças membros da família são mostrados no grupo de pastores que ouviram anjos anunciando o
nascimento do Salvador.
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