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1º DOMINGO

Música: Deus está em todo lugar

Poesia: Imigrantes
 Quem são esses imigrantes?
 Imigrantes de onde vêm?
 - São crianças e são grandes!
 - Nossos pais foram também!

 Quem são esses imigrantes?
 Imigrantes de onde vêm?
 Vem de longe ou de perto.
 Onde há guerra, dor demais
 Vem da seca ou deserto...
 Querem saúde, vida e paz!

 Imigrantes tem saudade!
 Imigrantes tem amor!
 Tem tristeza ou felicidade
 E esperança de um tempo melhor!

 O povo hebreu pro Egito emigrou…
 Depois, de volta, na terra chegou…
 Profetas já foram estrangeiros e imigrantes,
 Falando de amor em tem terras distantes…

 Maria e José viajaram também…
 Imigrantes viajando, chegando em Belém.
 Sem abrigo ou nada seu,
 Jesus, pequenino, sem teto nasceu!

Cantar: No humilde presépio (Hinário Evangélico nº 14)

TEMA: 
Amigos imigrAntes, AmigAs são tAmbém!
Amor é pArA todos, direitos são tAmbém!

 Estudo para crianças 
sobre imigrantes

Pedro Nolasco
Camargo Guimarães
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Bate-papo:

 “Imigrantes são pessoas que saíram da sua terra, viajaram em busca de 
uma vida melhor”
 - Perguntar se elas são imigrantes ou conhecem alguma pessoa imigrante.
 - Nesse momento, a professora ou professor deve contar como nosso país 
e nossa cidade tens muitas pessoas imigrantes. Se tiver um mapa, mostrar 
de onde vieram tantas pessoas do mundo. Se ela veio ou tiver parentes 
(pais, avós, bisavós) que vieram de outros lugares do Brasil ou do mundo, 
compartilhar isso com as crianças.
 - Perguntar para as crianças em que cidade elas e seus familiares nasceram…
 Concluir que todos nós somos, fomos ou podemos ser imigrantes!

Atividade Alternativa: “Entrevista: De onde vem?”
1. As crianças devem escolher três pessoas adultas da igreja que estejam na 

igreja naquele momento.

2. Elas escolherão uma repórter para fazer as perguntas e outra para anotar.

3. Toda classe irá até essa pessoa os repórteres farão a entrevista:
 Qual o seu nome
 Onde você nasceu?
 Em que cidades já morou?
 Sua mãe é de onde?
 E a seus avós, nasceram em que cidade, estado ou país?
 Você sabe se mais alguém de sua família veio de longe?
	 (Não	se	esquecer	de	agradecer	ao	final	da	entrevista)

4. Ao retornar à sala, compartilhar os resultados da entrevista e verificar se 
existem imigrantes ou filhos e filhas de imigrantes na igreja.

Observação: Se a turma for grande, tiver mais de um professor ou professora, 
ou tiver crianças com autonomia suficiente, pode ser dividida em grupos para 
agilizar essa atividade e, no final, cada grupo compartilha sua entrevista.

Leitura bíblica: Lucas 2,4-7
 Explicar que os pais de Jesus foram imigrantes quando ele nasceu em  
 Belém. Naquela ocasião, nenhuma hospedaria abriu lugar para eles, por  
 isso, Jesus nasceu no lugar onde os animais dormiram.
 Concluir com a frase: “Imigrantes têm direitos! Imigrantes devem viver bem!”

AtividAde 1
Objetivo: Reproduzir a viagem de Maria e José, mas numa cidade 
contemporânea
Materiais: Cartolina (papelão ou qualquer papel similar de tamanho grande) 
Revistas velhas, cola, tesoura, silhueta de Maria, José e um jumentinho (veja 
sugestão em anexo).

1. 1. Explicar para as crianças que naquele pedaço grande de papel, vamos 
fazer uma cidade igual a nossa e depois por último, colocar a família 
imigrante de Jesus chegando nessa cidade como se fosse Belém.

2. Procurar nas revistas qualquer cena que lembre a cidade na qual moramos 
(pessoas, casas, prédios, ruas, carros, lojas, sol, nuvem céu, sol ou lua, etc). 
Recortar e montar, conjuntamente, uma cidade no papel em branco.



Advento e Direitos Humanos ---- 2016 ----
Assessoria para a Promoção dos Direitos Humanos da Igreja Metodista - 3RE

3. Enquanto monta a cena no papel, conversar sobre os imigrantes que 
vivem no Brasil de hoje, dos países onde há guerra ou fome. Lembrar 
as nacionalidades: Peruanos e peruanas, colombianos e colombianas, 
haitianos e haitianas, pessoas da Líbia, de Moçambique…

4. Concluir a atividade colocando a figura de Maria grávida montada num 
jumento e de José e perguntar para as crianças: “em Belém, ninguém deu 
lugar para eles… e em nossa cidade, será que daríamos?”

Cântico: Imigrantes do advento (Pedro Camargo)

 Imigrantes, imigrantes,
 José e Maria,
 Pé na estrada, pé na estrada
 Vem para Belém.
 Na barriga, na barriga,
 mexe o menino
 é Jesus, é Jesus
 Só quer nosso bem!

 Imigrantes, imigrantes
 Vem de todo lado
 Norte e sul, leste e oeste:
 Vem buscando o bem.
 São bem vindos, são bem vindas
 Aqui nesta terra
 De mãos dadas vamos juntas
 todas nós também!

Oração

Fique por dentro das programações 
e tenha acesso a todos os materiais 
da Assessoria Regional dos Direitos 
Humanos - 3 RE

Facebook:
direitoshumanosmetodista3re

Blog:
dh3re.wordpress.com

E-mail: 
direitoshumanos@3re.metodista.org.br

Apoio:
Secretaria de Ação Social da 8ª RE


