
Estamos nos preparando 
para uma apresentação 

no natal.

Vivaaaa!

Adoro fazer 
apresentações 

de natal! Eu gosto 
de cantar 
e dançar.

REBANHO 
DOCE 

REBANHO

poderosas

dicas para 
apresentações



Essas ideias 
para a nossa 

apresentação 
parecem 

divertidos!

Obrigado, Jesus, 
que com esta 
apresentação 

podemos espalhar o 
Seu amor e alegria 

neste natal.
Por favor nos  

ajude a aprender bem a 
nossa parte.

E, por favor,  
nos ajude a mostrar 
às pessoas que Você  

as ama!

O primeiro passo 
na preparação 
de uma 
apresentação de 
natal é orar.

“‘Não por força, 
nem por violência, 
mas pelo Meu 
Espírito,’ diz 
o Senhor dos 
exércitos” 
(Zacarias 4:6 
NVI).



É importante serem gentis uns com os outros e com as pes-
soas com quem encontram quando vão fazer uma apresen-
tação. É muito importante ser um testemunho do amor de 
Deus mesmo quando não estão se apresentando, para que 
Deus possa brilhar através de vocês o tempo todo.

•	 Antes de se apresentar.
•	 Depois de se apresentar 
•	 Enquanto estão conversando com as pessoas depois do show
•	 Quando estão a caminho do show ou voltando para casa
•	 Quando estão na cidade, em uma loja ou parque num outro dia 

qualquer

“Com isso todos saberão que vocês são Meus 
discípulos, se vocês se amarem uns aos outros” 
(João 13:35 NVI).

Vocês talvez se  
surpreendam com os últimos dois 

pontos. Mas algumas pessoas que viram 
nossa apresentação podem chegar a 

nos ver pela cidade em  
outros momentos.

Segue-se uma lista  
de quando as pessoas provavelmente vão 

estar nos observando e vendo como somos 
um reflexo de Jesus, além do momento  

em que nos apresentamos.



Hora de prácticas.

Vamos tentar 
não nos coçar 
nem cutucar o 

nariz.

Êpa!

Se cutucarem o nariz, 
ou se coçarem, ou 

ficarem mexendo as 
mãos, podem distrair 
as pessoas que estão 
assistindo ao show.

Vocês se 
lembram 

de quando 
assistimos 
à trupe de 

dança russa? 
Não ia parecer 
esquisito se um 
dos dançarinos 

cutucasse o 
nariz enquanto 

estivesse se 
apresentando?

Podem usar os ensaios 
para aprenderem 
a evitar agirem de 
modo a distraírem 
os outros durante a 
apresentação.

Exemplos de coisas a serem 
evitadas enquanto se apre-
sentam:
•	 Ficar se mexendo.
•	 Cutucar o nariz.
•	 Passar a mão no cabelo.
•	 Ficar brincando com a 

roupa.



Concentrem-se em olhar para o 
público e sorrir o tempo todo.

“Um olhar animador dá alegria ao 
coração” (Provérbios 15:30 NVI).

Desde o 
começo …

Lembrem-se de olhar 
para frente e para o 

público, por favor.

É difícil olhar 
para todo o 

mundo de uma 
vez.

Eu geralmente 
escolho alguém 

que conheço 
no público para 

olhar. 

Amigo

Ou pelo  
menos alguém 
para quem me 

sinto à vontade 
de olhar.



É importante estar 
bem arrumado, e 
ter boa postura.

Sim!

Amanhã é nossa primeira 
apresentação. Estão 

prontos para ensaiarem 
com suas roupas?

Ensaio com as roupas.

Depois de vestirem 
suas roupas da 

apresentação, é 
importante …

Ó, não! Minha 
blusa tem um 

sujinho.

Deve ter 
sido o 
gato.

Vamos começar. 
Lembre-se de 

terem boa  
postura.

…permanecerem limpos!



     
       "O Natal Está 

no 
Ar..."

Que graça!  
Olha só o Ryan 

dançando do lado 
errado!

Ok, 
pare.

Mesmo se um de vocês cometer 
um erro, continuem, não parem. 

O show tem que continuar!

Mas se está errado, 
não deveríamos parar 

e repetir?

Muitas vezes  
as pessoas nem notam 
que vocês cometeram 

um erro se continuarem 
com o show. 

Mas se 
pararem, 
aí sim fica 

muito  
óbvio.

Quando estão se apresentando não pare, 
mesmo se cometer um erro.



Continuem cantando, mesmo se você ou 
outra pessoa no grupo cantar uma palavra 
errada ou cometer um outro erro  
qualquer.

"O Natal  
Está no Ar, 

Aleluia!"

"Os felinos 
têm cantar 

…”

As crianças 
continuam 
cantando até o 
final da canção.

Foi muito bom. Dani se confundiu  
um pouco com umas palavras,  

mas vocês continuaram  
cantando. Ótimo!

Mas teve mais 
um problema. O 

que foi?

?
??

André, você 
percebeu que fez 

uma careta para a 
Dani?

Eu queria lhe 
mostrar que ela 
estava cantando 

errado.

Acho que Dani  
sabia disso, e é melhor você só 
continuar olhando à frente e 

sorrindo para o público.

Eu não teria reparado no 
erro da Dani se você não 
tivesse feito uma careta 

para ela.



Amor, paciência e oração 
são necessários para 
superar o estresse antes 
da apresentação.

O dia seguinte, e primeira apresentação.

Vamos fazer as  
crianças discutirem para 
elas não sorrirem quando 

estiverem cantando.

Eh, eh, 
eh!

Eu quero sentar atrás. 
Paula, você sempre 

senta atrás!

Não, Lulu, não sento 
não! Eu quero sentar 

atrás hoje.

“Sejam bondosos e com-
passivos uns para com 
os outros, perdoando-se 
mutuamente, assim como 
Deus perdoou vocês em 
Cristo” (Efésios 4:32 NVI).

Mas, não se 
preocupem. Vamos 

nos perdoar uns aos 
outros, e pedir para 

Jesus nos encher com 
o Seu amor.

Eu me  
pergunto se não 

estamos um pouco 
nervosas por ser 
o nosso primeiro 

show. Talvez  
você estejam 
discutindo por 
causa disso.



Orem e louvem até a vitória!

Obrigada 
pelas roupas 

bonitas.
Obrigado por 
este lindo dia 

de sol!

Obrigada,  
Jesus, por ter-

nos divertido 
tanto com os 

ensaios!

Por favor  
nos ajude a levar 

alegria e felicidade 
a outros hoje.

Ajude-nos  
a cantar 

bem.

E aproxime  
as pessoas mais 
de Você, Jesus.

"Assim brilhe  
a luz de vocês 

diante dos homens, 
para que vejam as 
suas  boas obras e 

glorifiquem ao Pai de 
vocês, que está nos 

céus " (Mateus  
5:16 NVI).

Oh não, eles 
vão louvar!

“Não se preocupem 
com nada, mas em 
todas as orações 
peçam a Deus o 
que vocês precisam 
e orem sempre 
com o coração 
agradecido” 
(Filipenses 4:6 
BLH).

Vamos também  
agradecer a Jesus por 

tudo que Ele tem feito por 
nós até agora e por tudo o 
que vai fazer por nós hoje 

com este show. Obrigado  
por nos encher com 
o Seu Espírito e por 
brilhar através de 

nós hoje.



Vocês provavelmente 
vão querer se 
apresentar em algum 
momento do show. 
Se não tiverem feito 
isto antes, podem se 
apresentar quando 
estiverem saindo 
do local onde se 
apresentaram.

Digam seus nomes bem 
claro e quando tiverem 
saindo do palco, saiam 
de maneira organizada.

No final da apresentação.

Sou 
Daniela 
e tenho 

oito 
anos.

Meu 
nome é 
André e 
também 

tenho 
oito 

anos.

Meu 
nome é 
Alan e 
tenho 
nove 
anos.

Meu  
nome é 

Samuel e 
também 

tenho oito 
anos.

Meu 
nome é 
Luisa e 
tenho 
seis 

anos.

Sou 
Beto e 
tenho 
sete 
anos.

Meu  
nome é 
Paula e 
tenho 
sete  
anos. 

Este é  
meu irmão 
mais novo.

Meu nome é 
Ryan e tenho 
cinco anos.



QUADRO DE BOAS MANEIRAS:

* Sente-se direito à mesa.

* Não apoie os cotovelos na mesa.

* Dê preferência às outras crianças e às pessoas mais velhas, 

e não escolha o maior pedaço de algo gostoso.

* Não resmungue nem faça careta quando lhe servirem algo 

que você não gosta muito.Pegue só um pouquinho e experi-

mente.

* Mastigue com a boca fechada.

* Não fale com a boca cheia. Se lhe fizerem uma pergunta, 

termine de mastigar e engula antes de falar.

* Não interrompa quando alguém estiver falando. Falem ape-

nas um de cada vez.

* Espere até lhe passarem a comida, ou peça para lhe pas-

sarem, mas não debruce em cima de alguém para se servir.

* Certifique-se de dizer "por favor", "obrigado," e "de nada."

Agora posso usar todas as 
dicas de boas maneiras que 

mamãe escreveu para mim na 
quadro das boas maneira  
e que tenho praticado.

Seu Gaspar 
perguntou se não 
querem ir à sua 
mesa almoçar 

com ele.

Este é o meu 
quadro.



“Meu Pai é 
glorificado pelo 
fato de vocês 
darem muito fruto” 
(João 15:8 NVI).

Hoje vocês  
vão cantar para 

um grupo de 
idosos.

Mais tarde, ao voltar da apresentação para os idosos.

Esta 
apresentação foi 
a mais divertida 

até agora!

Tinha um  
homem que  

parecia muito 
triste no  
começo.

Achei 
que ele ia 
chorar.

Mas quando 
terminamos a 

segunda música, 
ele já estava 

sorrindo, e  não 
parou de sorrir 

até o fim do 
show.

Eu consegui 
orar com ele 
para Jesus 
ajudá-lo.

E Jesus o 
ajudou!

Todos vocês 
foram 

ótimos!
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“Pela prova desta 
ministração eles glorificam a 
Deus” (2 Coríntios 9:13 SBB).

VELOCIDADE 
MÁXIMA 
 80 
KM

Obrigada, 
Jesus, por 
nos usar!

Glória a Você,  
Jesus, por termos 
brilhado com Seu 

amor!

Nós O 
amamos, 

Jesus!

gifts for 
Christmas

Obrigado, 
crianças, por Me 
darem um natal 

maravilhoso!

Obrigado, Jesus, por 
nos mostrar o Seu 

amor através dessas 
crianças!


