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Objetivo: Mostrar aos adolescentes que ao aceitarem ser os pais terrenos de 

Jesus, Maria e José foram abençoados por Deus, mas também tiveram que abrir 

mão de muitas coisas, como acontece conosco quando nos tornamos cristãos.  

 

Texto Bíblico: Mateus 1:18-25; Lucas 1:26-38 

 

Versículo Chave: “Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o 
Senhor.” Lucas 2:11 

 

 

 

INTRODUÇÃO (Teatro) 

 
PERSONAGENS: 
 Maria 

 José 

 Anjo 

 

CENÁRIO E MATERIAS NECESSÁRIOS: 
 1 puff colorido 

 1 mesa pequena 

 1 cadeira 

II Coríntios 11:23b-29;  

 0 PRIMEIRO NATAL 

 PREPARAÇÃO DO LÍDER (Mateus 1:18-25; Lucas 1:26-38) 
O Natal está chegando e sabemos que a maioria de nossos adolescentes conhece 

toda a história do nascimento de Jesus. Eles podem ter muita informação sobre isso, 

mas esse ano queremos que eles façam uma reflexão sobre o significado real do Natal.   

Sabemos que o Natal representa o nascimento de Jesus, Filho de Deus e nosso 

Salvador. Costumamos dizer que esse foi o primeiro presente de Natal que recebemos. 

Foi um presente, uma benção para Maria e José serem os pais terrenos de Jesus, mas 

aceitar esse presente foi uma decisão que eles tiveram que tomar e que exigiu deles 

abrir mão de algumas coisas. Maria fez perguntas para o anjo e José chegou a pensar 

em desistir do casamento com Maria.  

Com certezas essas coisas eram muito menos importantes do que “receber” 

Jesus, mas muitas vezes nos apegamos à essas pequenas coisas e deixamos Jesus em 

segundo plano. Os mais jovens, principalmente, encontram desculpas para adiar ou até 

não assumir um compromisso com Jesus. Mas Maria e José eram jovens e entenderam o 

que era mais importante.  

Ore para que os adolescentes que ainda não aceitaram Jesus como Salvador 

possam tomar essa decisão hoje e que aqueles que já tomaram essa decisão possam 

reforçar o compromisso de viver uma vida com Jesus.  
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 1 Ipod com fones de ouvido 

 1 notebook com fones de ouvido 

 1 celular 

 1 microfone 

 

(A cena começa com Maria sentada no puff, bem distraída, ouvindo eu Ipod) 

 

Anjo: Maria, alegre-se porque o Senhor está com você! 

 

(Maria não escuta o Anjo e continua ouvindo seu Ipod) 
 

Anjo: (falando um pouco mais alto) Maria, alegre-se porque o Senhor está com 

você! 

 

(Maria não escuta o Anjo e continua ouvindo seu Ipod) 
 

Anjo: (gritando) Maria! Maria! Desliga esse negócio.  

 

(Maria ouve o Anjo e assustada tira os fones de ouvido) 
 

Maria: Mãe, pai? Vocês voltaram? (falando sozinha) Eles acabaram de sair. 

 

Anjo: Não são seus pais, Maria. Sou eu o Anjo Gabriel. 

 

Maria: (muito assustada se levanta e olha para cima e ao redor) Que negócio é 

esse de anjo? Quem está falando? Olha que eu vou ligar para a polícia. 

 

Anjo: Calma, Maria. Eu sou um anjo e vim falar com você para trazer uma 

mensagem de Deus. 

 

Maria: (com medo) Deus? O que foi que fiz? 

 

Anjo: Você não fez nada, Maria. Quando cheguei e tentei falar com você eu disse 

para você se alegrar porque o Senhor está com você! 

 

Maria: O Senhor está comigo? Pera aí. Não estou entendo nada. O que você quer 

dizer com isso? 

 

Anjo: Não precisa ficar com medo, Maria. Deus está muito contente com você. 

Você vai ficar grávida, terá um filho e vai por o nome dele de Jesus. Ele será um 

grande homem e será.... 

 

Maria: (interrompendo o Anjo) Como é que é? Fala sério, Biel! Ter um bebê?  
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Anjo: Deixa eu terminar de falar, Maria. Depois você faz as perguntas.   

 

Maria: (contrariada). Tá bom.  

 

Anjo: Como eu estava dizendo, ele vai ser um grande homem e será chamado de 

Filho de Deus. O Senhor vai fazer dele um rei para sempre e o reinado dele não 

acabará nunca. 

 

Maria: (confusa). Biel, como é que eu vou ficar grávida, se eu ainda sou virgem? 

 

Anjo: Para Deus nada é impossível. Ele vai mandar o Espírito Santo sobre você e 

ele fará esse milagre. E eu quero mais respeito, mocinha. O meu nome é Gabriel. 

 

Maria: Tá bom, Gabriel. Mas o negócio é o seguinte: eu tô fora dessa parada. 

 

Anjo: Como assim “fora dessa parada”? 

 

Maria: Desse negócio de ficar grávida e ter um filho. Eu só tenho 15 anos. Acabei 

a 8ª série agora. Como é que vou continuar estudando, saindo com a turma, 

viajando? 

 

Anjo: Deus escolheu você Maria, para essa importante missão. 

 

Maria: Tudo bem, Gabriel. Mas não vai dar. Dá um trabalhão cuidar de um bebê. E 

o que eu vou dizer para o meu pai e para minha mãe? Eles vão me matar seu eu ficar 

grávida? 

 

Anjo: Sei que não vai ser fácil. Mas Deus está com você, Maria. 

 

Maria: Não vou entrar nessa fria, não. E o que as garotas vão falar de mim no 

colégio? Quer dizer, se eu continuar no colégio? E a galera da igreja, então? Eles 

vão acabar comigo, vão me rejeitar. Ninguém mais vai olhar na minha cara. 

 

Anjo: Maria, você vai ter que abrir mão de muitas coisas e vai ser difícil. Mas esse 

bebê é o Filho de Deus que vem para salvar o mundo. 

 

Maria: É bem legal esse lance de salvar o mundo, mas não é para mim. Eu sou muito 

nova, tenho uma vida inteira para viver, muita coisa para fazer ainda e um bebê só 

me atrapalharia. Pode dizer para Deus que eu tô fora dessa. 

 

Anjo: Mas Maria ... 

 

Maria: (interrompendo o Anjo) Por que você não fala com a Tati? Ela adora bebê e 

acho que vai topar. 
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(Luzes se apagam quando se acendem é José que está no palco, trabalhando no 
notebook com fone de ouvido.) 
 

Anjo: José, descendente de Davi... (mas para pois percebe que José não está 
escutando) Ai se eu pego que inventou esse tal de fone de ouvido... 
 

Anjo: (falando um pouco mais alto) José, descendente de Davi, preciso falar com 

você. 

 

José: (assustado, tira o fone de ouvido e se levanta para pegar o celular). Será que 

é alguém no viva voz do meu celular? 

 

Anjo: Não José, sou eu um Anjo de Senhor. 

 

José: (rindo) Anjo? É alguma pegadinha? Quem tá falando? 

 

Anjo: Não José, não é pegadinha. Eu sou um Anjo que Deus enviou para falar com 

você. 

 

José: (confuso) Sério? (fica em silêncio). Tá, qual é a parada? 

 

Anjo: José, a Maria, que está namorando com você vai ficar grávida por um milagre 

de Deus, através do Espírito Santo e terá um menino. Você vai colocar o nome de 

Jesus no menino. Ele será o Filho de Deus que vem para salvar o mundo.  

 

José: (confuso e assustado) Como é que é? A Maria vai ficar grávida? Mas eu não 

sou o pai, não. Nós só demos um beijinhos. Que negócio é esse? 

 

Anjo: O bebê é o Filho de Deus. Eu sei que não é seu filho, mas você vai se casar 

com ela mesmo assim. 

 

José: (nervoso) Não, de jeito nenhum. Eu gosto muito da Maria, mas eu não fiz 

nada e não vou cuidar do filho de ninguém. Além disso, casar agora é impossível. 

 

Anjo: Por que é impossível? 

 

José: Eu acabei de entrar na faculdade agora e olha que eu ralei prá caramba para 

passar no vestibular. Estou tentando descolar um intercâmbio de 1 ano nos States 

e se eu conseguir, me mando para lá.  

 

Anjo: Sei que é uma grande mudança de planos para você, mas Deus escolheu você 

para cumprir os planos que ele tem para o mundo. 
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José: Escuta aqui, Anjo. Essa coisa de “salvar o mundo” é para o Super Homem, 

Quarteto Fantástico e esses outros caras. Não é para mim, não. Eu não vou desistir 

da minha faculdade e do meu intercâmbio e para casar eu primeiro tenho que 

comprar meu apê ou ter grana para alugar algum lugar.  

 

Anjo: Eu não estou dizendo que vai ser fácil deixar de lado seus planos, mas Deus 

estará com Maria e você.  

 

José: Cara, acho que você não está entendendo. Não vai rolar. Sem chance. The 

End. 

 

Anjo: Mas José... 

 

José: Anjo, você é completamente sem noção. E tem mais. Já que você não para 

mesmo de falar, eu tô vazando. (saí de cena) 

 

FIM 

 

 
 

ENSINO ou O QUE A BÍBLIA DIZ 
(20 minutos) 

 

Pessoal Necessário 
 1 líder 

 

Material Necessário 

o Bíblia 
 

O líder começa dizendo  Sei que a maioria de vocês aqui sabe que o 

verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus e que poderia me 

contar toda a história desse nascimento. Explique que é por isso que hoje vocês 

vão falar sobre o que aconteceu um pouco antes do nascimento de Jesus. 

O líder continua  Na verdade nós vamos voltar bem atrás: mais ou menos 

uns 700 anos antes de Jesus nascer. Peça que eles abram suas Bíblias em Isaias 
7: 14 e leiam. “Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará 
grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel “. Explique que Isaias 

estava falando aos israelitas sobre o nascimento de Jesus, pois Emanuel significa 

“Deus conosco” e Jesus foi Deus que veio viver entre os homens. 

O líder explica  O povo de Israel sabia que uma virgem ficaria grávida e 

daria à luz ao “Deus conosco”. Mas eles não sabiam quando e nem como isso 

aconteceria. Eles esperavam por esse dia.  
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O líder diz  Até que um dia, mais ou menos 700 anos depois, uma virgem 

recebeu a visita de um anjo. Peça que eles abram suas Bíblias em Lucas 1: 26-
33 e leiam.  

“No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, 
a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, 
descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. 
O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada! O Senhor está 
com você! " 
Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar 
esta saudação. 
Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria; você foi agraciada por Deus! 
Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. 
Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o 
trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó; seu 
Reino jamais terá fim".  
 

Explique que Maria ficou surpresa e com medo com a presença do anjo e isso é 

perfeitamente compreensível. Isso é algo muito incomum. Mas Maria ficaria mais 

surpresa ainda com o que o anjo iria revelar a ela. Ela que era uma jovem, ao redor 

dos 14 ou 15 anos, virgem e de repente ficaria grávida. Então Maria perguntou o 

que qualquer uma perguntaria. Peça que eles continuem a ler Lucas 1: 34-37 e 

leiam.  

 

Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se sou virgem? " 
O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a 
cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado 
santo, Filho de Deus. 
Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice; aquela que diziam ser 
estéril já está em seu sexto mês de gestação. 
Pois nada é impossível para Deus".  
 

Quando lemos isso pensamos na honra que Maria deve ter sentido ao ser 

escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, do Messias. Mas esquecemos das 

dificuldades que ela teria que enfrentar para isso.  

Explique que naquela época, uma adolescente judia que não era casada era um 

escândalo. Ela podia ser expulsa da sua cidade e apedrejada até a morte 

(Deuteronômio 22:23-24). Imaginem a situação de Maria tendo que explicar para 

seus pais e para o seu noivo que havia ficado grávida mesmo sendo virgem porque 

Deus a havia escolhido para ser a mãe de Seu Filho. A Bíblia não fala nada sobre a 

reação da família dela, mas coloquem-se no lugar de Maria imaginando como seria 

essa conversa ou como suas amigas e conhecidos olhariam para ela.  

O líder continua  Maria sabia que isso era parte do plano de Deus, mas 

deve ter sentido que fazer parte do plano de Deus pode ser muito difícil 

apesar de ser o melhor para nós.  
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O líder diz  Antes de vermos qual foi a resposta de Maria para o anjo, 

vamos ver o que estava acontecendo com José. Peça que eles abram suas Bíblias 

em Mateus 1: 18-23 e leiam.  

 

“Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava prometida 
em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo 
Espírito Santo. 
Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra 
pública, pretendia anular o casamento secretamente. 
Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho 
e disse: "José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois 
o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. 
Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele 
salvará o seu povo dos seus pecados". 
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo 
profeta: 
"A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel" que 
significa "Deus conosco".  
 

Explique que o noivado judaico daquele tempo era muito mais definitivo do que 

um noivado de hoje, só podendo ser rompido através de um tipo de divórcio. Mas 

não podia haver relações sexuais durante o noivado, apesar de os noivos já serem 

considerados marido e mulher. A Bíblia diz que José era um homem que seguia as 

leis de Deus e podemos imaginar qual não foi sua surpresa e decepção ao descobrir 

que a noiva estava grávida. Ele logo pensou em anular o casamento sem que ninguém 

soubesse, ou seja, faria tudo que a lei mandava, mas não deixaria que Maria fosse 

exposta. Ele sabia que se as pessoas descobrissem sobre a gravidez dela antes de 

se casar, ela seria condenada ao apedrejamento.   

O líder continua  A situação de José era melhor do que a de Maria, mas 

também não era nada fácil. O anjo explicou a José o que estava acontecendo, 

mas assim como Maria, ele podia achar tudo aquilo uma loucura e não aceitar. Mas 

José também sabia que isso fazia parte do plano de Deus e que apesar de ser 

difícil para ele, o plano de Deus era a melhor coisa.  

O líder diz  Vamos deixar um pouco a história de Maria e José e olhar 

para a nossa vida hoje e ver quais as diferenças e quais as semelhanças que 

nossas vidas têm com a deles.  

Explique que como Maria e José, nós também fazemos parte do grande plano de 

Deus e uma vez que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, temos a missão de 

ser sal e luz nesse mundo. Maria e José foram as primeiras pessoas a terem a 

honra de receber Jesus em suas vidas, mas teriam que vencer muitas dificuldades 

para isso.  

O líder continua  Isso não é muito diferente do que acontece conosco 

hoje. Vimos no teatro de hoje, como uma adolescente e um jovem (embora 

José não fosse tão jovem assim) de hoje reagiriam numa situação assim. Ser 
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cristão é algo muito bom, mas que temos que enfrentar algumas dificuldades 

para fazer diferença nesse mundo tão perdido e confuso. Quando dizemos sim 

para Jesus, dizemos não para uma série de coisas que o mundo nos oferece. O 

que devemos fazer como cristãos vai na contra-mão do que o resto da galera que 

não tem esse relacionamento com Deus faz.  Muitas vezes quando eles dizem que 

não vão mais usar determinado site ou não vão beber, fumar ou usar drogas, não 

vão ficar e vão permanecer virgens até o casamento, podem sofrer gozações, 

perseguições, rejeição e exclusão do grupo.  

Estar dentro dos planos e da vontade perfeitos de Deus é o melhor que 

podemos fazer, mas nem sempre é fácil ou melhor, muitas vezes é até muito difícil. 

Lembre-os mais uma vez que dizer SIM para Deus implica em dizer NÃO para uma 

série de coisas.  

 O líder diz  Vamos voltar para a história de Maria e José e ver como 

eles responderam a Deus. Peça que eles abram suas Bíblias em Lucas 1: 38 e 

leiam. “Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor; que aconteça comigo 
conforme a tua palavra". Então o anjo a deixou.” Maria se colocou a inteira 

disposição de Deus. Ela disse sim, mesmo sabendo das dificuldades que iria 

enfrentar. Ela disse sim porque confiava no Senhor e sabia que Ele estaria ao lado 

dela, ajudando-a na dificuldade. Maria decidiu obedecer a Deus pela fé.    

O líder continua  Se voltarmos também para a história de José, veremos 

que Deus enviou um anjo para explicar a situação para ele. Mas como José 

respondeu? Peça que eles abram suas Bíblias em Mateus 1: 24-25 e leiam.  

Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu 
Maria como sua esposa. 
Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe 
pôs o nome de Jesus.  
 

José também respondeu sim e casou-se com Maria. . Ele disse sim, mesmo 

sabendo das dificuldades que iria enfrentar. Ele disse sim porque confiava no 

Senhor e sabia que Ele estaria ao lado dele, ajudando-a na dificuldade.  José 

também decidiu obedecer a Deus pela fé.   

O líder diz  Sabemos que Maria e José passaram por dificuldades até na 

hora do nascimento de Jesus, que tiveram que fugir para o Egito com Jesus 

ainda bebe para escapar da perseguição de Herodes. A Bíblia também nos fala 

do sofrimento de Maria ao ver Jesus ser condenado, crucificado e morto. Mas 

não podemos esquecer o privilégio que eles tiveram de fazer parte do grande plano 

de Deus para a nossa Salvação. Maria e José devem nos servir de exemplo de 

obediência a Deus.  

O líder continua  E nós? Como estamos respondendo a Deus? Pensem um 

pouco e respondam para vocês mesmos: 

 Quais são as dificuldades ou desculpas que eu encontro para dizer SIM ou 

ter um compromisso mais sério com Deus? 

Aqui entre nós deve haver vários tipos de situações. Alguns podem não ter 

aceitado o presente da Salvação que Jesus nos dá porque ainda tem algumas 
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barreiras a vencer. Podem ter medo do que vai mudar em suas vidas, podem não 

acreditar que Jesus tem o poder de nos salvar ou podem ter medo do que os outros 

vão dizer. Se há alguém nessa situação, mas que quer dizer SIM para Deus agora, 

peça que abaixem suas cabeças e façam a oração da Salvação com você.  

O líder diz  Também podemos ter pessoas aqui que já disseram SIM para 

a Salvação que Jesus nos dá, mas não estão conseguindo continuar dizendo 

SIM na obediência a ele. Pode ser difícil dizer não para alguns sites da Internet, 

para alguns programas de TV, filmes, festas, bebida, ficar e outras coisas que não 

agradam a Deus. Alguns podem ter medo de sofrer perseguição, gozação ou 

rejeição. E isso pode realmente acontecer, mas eles precisam lembrar que não 

estão sozinhos. Jesus está com eles. Muitas vezes ele não vai impedir esses 

problemas, mas vai ajudá-los a passarem por eles. Eles precisam tomar a decisão de 

obedecer pela fé. Se há alguém nessa situação, mas que quer começar a dizer SIM 

para a obediência a Jesus peça que abaixem suas cabeças e orem.  

O líder continua  Mas também podemos ter pessoas aqui que já estão 

dizendo SIM para Jesus, mas que tem sofrido com isso e muitas vezes têm 

vontade de desistir. Estar dentro dos planos de Deus nem sempre é fácil e muitas 

vezes não vemos as bênçãos, mas precisamos persistir. Se há alguém nessa situação 

que quer pedir ajuda a Jesus para persistir, para continuar resistindo à tentação, 

peça que abaixem suas cabeças e orem.  

Termine com uma oração agradecendo a Deus pelo grande presente do primeiro 

Natal e pedindo que ele nos ajude a sermos obedientes a Ele mesmo quando isso é 

muito difícil.  

   

 

   

 

 

 

 
 


