
O BEBÊ MAIS IMPORTANTE DO MUNDO 

VERSÍCULO CHAVE: E chamarás o seu nome JESUS. Mateus 1:21 

REFERÊNCIAS BÍBLICAS: Lucas cap.1vs 26,38. Cap. 2: vs. 1,7. 

OBJETIVO: Reconhecer que Jesus veio a esse mundo de maneira simples, mas com um 
grande propósito. 

QUEBRA-GELO: Ao contar a história de hoje, peça para que os pré-adolescentes 
acompanhem fazendo os ruídos ou os gestos. Assim, quando você falar: 

José: passar a mão em torno da cabeça como desenhando um chapéu. 

Maria: passar as duas mãos da cabeça aos ombros como desenhando cabelos longos. 

Bebê: segurar os dois braços como se estivesse um bebê entre eles. 

Jumentinho:  imitar o som— toc, toc, toc 

Vacas: (mugir) Múuuuuuuuu. 

Ovelhas: (balir) béeeeeee. 

HISTÓRIA: A muito tempo atrás, existia um grande império, como se fosse um grande 
país, que era o Império Romano. Um dia, o Imperador resolveu contar quantas pessoas 
tinha no império romano, (fazer um censo). Para fazer isso, Todas as pessoas deveriam ir 
à cidade onde nasceu para assinar o registro. O casal, José e Maria, morava em Nazaré, 
uma pequena cidade de Israel. Por isso, tiveram que viajar para Belém. Só que naquela 
época o meio de transporte era os animais. Mas Maria estava grávida, e perto de nascer 
o bebê. Maria foi sentada num jumentinho e José andando, e por esses motivos, a viajem 

demorou um pouco mais. Como a viajem deles demorou, quando chegaram a Belém, a 
cidade estava cheia. Assim, as hospedarias que eram os hotéis da época, estavam lotadas. 
Em todas que José chegou a resposta era a mesma: 

Não há lugar! Não há vagas! 

O que fazer? 

Maria sentia que o bebê iria nascer e eles não tinham lugar nem para passar a noite. O 
dono de uma hospedaria viu a situação de Maria e ofereceu a estrebaria, lugar onde as 
vacas e as ovelhas ficam à noite para se protegerem do frio, para que José e Maria 
passassem a noite. Foi ali, no meio das palhas que o Bebê mais importante do mundo 
nasceu: JESUS. Ele não tinha um quarto com berço, mas ele veio para que nós pudéssemos 
ter muito mais, a vida ETERNA!  

CONCLUSÃO 

Jesus nasceu para que pudéssemos ter a vida eterna, e você, o que é que você deseja dar 
para ele? 

E você sabe como ter a vida eterna que Jesus nos dá? 

Fale para ele assim: Jesus eu te aceito como meu único e suficiente salvador. 

E ele separará para você uma morada no céu ao seu lado. 

E você pode dar também a Ele as suas ofertas na igreja, doar roupas, brinquedos, 
alimentos para os necessitados, além de guardar em seu coração a sua Palavra. 

Líder, faça o apelo, e depois ore por eles entregando as suas vidas nas mãos de Jesus. 


