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Nascimento de jesus teatro infantil

É uma peça sobre o Natal para crianças. O livro apresenta instruções completas para encenar uma peça para crianças e adultos apresentarem no final do ano em suas comunidades. O Natal se tornou uma grande festa, celebrada ao redor do mundo. Muitos comemoram, outros apenas comemoram... Mais do que apenas festejar é
importante para comemorar. Celebrar é mais do que lembrar o passado, ele o torna presente para que possamos lembrar o que é mais vital e bonito no Natal. Aqui está uma forma de celebrar o nascimento de Jesus, uma peça sobre o Natal para as crianças, onde qualquer um e todos que participam podem interagir, como em uma
grande jornada pelo tempo e espaço, vivenciando o grande evento: a palavra se tornou carne e DUSED entre nós! O que é o Natal? O Natal se tornou uma grande festa celebrada ao redor do mundo. Há bilhões de católicos, e outras veias cristãs, que adoram esta data se reunindo em templos e casas para lembrar o dia em que Jesus
nasceu. Em 25 de dezembro, ele soube disso, mesmo que não se soubesse da data exata em que Maria, acompanhada por José, enquanto viajava para o censo para cumprir o decreto do imperador romano, deu à luz do mundo. Celebrar o Natal tornou-se cultural. Uma data cobiçada pelos comerciantes e paga pela forma como é
frequentemente celebrada. Dá um gosto especial ao final de cada ano, motivando as pessoas a decorar suas casas e cidades e se decorar, criando uma atmosfera fascinante dentro de luzes coloridas e sons característicos... É Natal. Oh, isso é bom. Mesmo no meio do sentimento do consumidor, vêm os mais nobres e mais em
emoções adoráveis: bondade, solidariedade, compaixão, em suma: amor por um vizinho, por família, por Deus... É importante celebrar, mais do que apenas celebrar, para que o que é mais vital e bonito no Natal possa ser renovado e fortalecido para que a Palavra encarnada, possa brilhar na vida e no mundo, assim, superando o
egoísmo e enterrando as estruturas que não incluem e matam, qualquer um e qualquer um pode ter uma vida e vida plena. Como aproveitar esse livro? Aqui está uma maneira de celebrar o nascimento de Jesus que pode ser realizado pelas comunidades. Requer uma preparação cuidadosa, pois requer a celebração dos melhores
momentos da vida. É preciso reunir as pessoas que vão prepará-lo para os ensaios, para fazer algumas roupas e objetos, tudo muito simples, e escolher as músicas e músicas. O resultado desses esforços será uma celebração na qual todos e todos que entendem aqueles que auxiliam e auxiliam em funções específicas se comunicam
e vivenciam este grande evento. É uma maneira de celebrar que você pode se adaptar às formas tradicionais de celebrar a missa ou a palavra. Pode ser celebrado de outras formas, de acordo E possibilidades de onde isso aconteceria. Preparação: 1. Unir as pessoas que eles vão preparar, definindo as funções: presidente, alguns
comentaristas A e B, figuras supremas, cantando (soldados romanos; Herodes; Sedus; grupo de homens e José; tentilhões; pastores; grupo de mulheres e Maria; anjos; MAG). 2. Reúna um grupo de pessoas que se certifique de preparar as roupas e objetos para uso dos personagens. 3. Lugar e forma de celebração: O espaço físico
pode ser (como tem sido muitas vezes) nos templos oficiais como nos salões mais simples da periferia, mesmo em galpões, onde as comunidades muitas vezes se reúnem. A riqueza do momento não é determinada pelas condições físicas do local. Pode existir como uma missa ou uma celebração da palavra, fazendo os ajustes
apropriados. Muitos anos atrás, em uma cidade galiléia chamada Nazaré, havia uma jovem chamada Maria... Um jovem obediente a Deus, e ele tinha um coração bom e limpo... E Deus do céu, ele fez Maria feliz, e a escolheu para ser a mãe do menino Jesus (quem quer que seja o salvador do mundo)... Um dia, um lindo anjo, enviado
por Deus, trouxe uma mensagem para Maria... E o anjo disse: Rapaz, vestido de branco, ele entra no ringue, levanta os braços e os levanta enquanto o narrador diz: Salve-se, Deus está com você: Abençoado você está entre as mulheres - não súditos!!! Porque encontrou Grace diante de Deus,... Aqui que a luz do filho, e do nome de
Jesus, ele será chamado de filho do mais alto, e seu reino não terá fim... Mas Joseph, o noivo de Mary estava muito confuso com esta situação, afinal eles não eram casados... Então, como Deus gosta que tudo seja verdade, ele mandou uma mensagem para José também... E o anjo de Deus apareceu para José em um sonho, e disse-
lhe, outra criança, representando José, entrou e deitou-se para dormir. José Ben Davi, não se esqueça de aceitar Maria sua esposa, porque o que foi criado nela é do Espírito Santo, e você dará luz a um filho e chamará seu nome de Jesus, ... Porque ele salvará seu povo de seus pecados. E José, ele confiou nas palavras do anjo,
porque sabia que foi enviado por Deus, e José amava Deus, e confiava em suas palavras e promessas. Já faz muito tempo. E agora o estômago da Mary já era grande,... Mas eles tiveram que ir para Belém, se alistar na cidade onde nasceram, porque era a Ordem do Rei,... E foi aí que eles desapareceram, José, Maria e o menino
Jesus ainda dentro da barriga de Maria, e então uma longa jornada começou... Quando chegaram a Belém, encontraram a cidade completamente cheia de pessoas vindas de todo o mundo para se alistarem lá... Mary está cansada, e quase uma criança... Ancorado-se em Joseph, onde ambos foram à procura de um quarto ou lugar
onde Você pode descansar um pouco,... Mas era inútil olhar,... ... Tudo estava lotado, as pousadas estavam cheias, e todos diziam, não há espaço quando em uma certa pousada alguém falou,... 2 ou 3 meninas representam a pousada; Eles podem varrer o chão e a poeira de um canto do palco. ... Talvez tenhamos um lugarzinho aqui
no estábulo,... Talvez aqui para deixá-lo descansar um pouco... Isso é exatamente o que podemos oferecer a você. E foi lá que eles foram para o estábulo... Era o único lugar, um estábulo simples e humilde, e Maria, lá no estábulo deu à luz, ao filho de Jesus, o salvador do mundo, o rei dos reis e o Senhor dos Senhores... E lá no
campo estavam os pastores, cuidando de suas mochilas, quando um anjo apareceu para eles... E ele deu-lhes a notícia do nascimento do menino Jesus, o salvador do mundo, o filho perfeito de Deus... E eles eram os pastores, encontrando a criança Jesus; Que alegria eles devem sentir em seus corações, deixar para trás sua fadiga e
sair com pressa...... Em outro lugar, Deus ordenou que uma estrela guiasse os sábios para Belém, também, para que pudessem encontrar o bebê Jesus e orar a ele... E a estrela obediente ensinou-lhes o caminho... Joseph, Mary, os pastores e as pessoas inteligentes... Sem mencionar a pequena Anaima, todos adoravam o bebê
Jesus, deitado em uma simples manjedoura, mas que seria o salvador do mundo, rei dos reis e senhores e senhores... Fim: Jesus nasceu, assim como as crianças da véspera de Natal cantam uma sensação de Natal ou um prólogo noturno feliz: a profecia isaías – quando o Messias chegar, o espírito de Deus repousará sobre ele, pois
Deus o santificou por pomada; Ele virá para trazer as boas notícias aos pobres, curar os corações furiosos, declarar a libertação dos escravos e libertar os estes. Declare um ano de graça por parte de Deus, conforte todos aqueles que são toleráveis, dê o óleo de alegria em vez de vestidos de luto, canções de glória em vez de
desespero. Vamos reconstruir as ruínas antigas, cidades arruinadas e ruínas de muitas gerações. Estranhos virão para alimentar nosso gado, servir como fazendeiros e vinhedos, seremos chamados de sacerdotes de Deus, provação como sacerdotes de nosso deus. Uma vez que tivemos duas vezes mais vergonha, vamos receber o
dobro da herança; Nossa alegria será eterna. Porque Deus ama a decência e odeia roubo e injustiça, Ele fielmente nos dará o prêmio e estabelecerá uma aliança eterna conosco. Somos lembrados entre os povos e também em nossa geração: todos, quando nos virem, reconhecerão que somos a raça abençoada do Todo-
Poderoso.Cena 1: O Anjo Gabriel visita Zacarias — nos tempos de Herodes, rei da Judéia, um padre chamado Zacarias, marido de Elizabeth, ambos justos diante de Deus, Na lealdade dos mandamentos e das regras de Deus. Eles não tinham filhos, porque Elizabeth era infértil, e ambos têm idade avançada. Zacarias, diante de Deus,
cumpriu o papel do padre, e toda a assembleia orou do lado de fora. Então o Anjo de Deus apareceu para ele. Não seja, Zachariah, porque sua oração foi ouvida: Elizabeth terá um filho, e lhe dará o nome de John. Ele será um motivo de alegria e alegria para você, e muitos experimentarão seu nascimento; Pois ele será grande diante
de Deus, e não deve beber vinho ou cerveja, e o ventre de sua mãe deve ser preenchido com o Espírito Santo; Ele converterá muitos dos filhos de Israel em Deus, seu Deus, e irá diante de Deus para converter os corações dos pais em filhos e senhores à sabedoria dos justos, preparando-se para um povo bem-falecido. Como vou ter
certeza disso? Porque sou velho e minha esposa é velha. Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para lhe contar esta boa notícia. Aqui, ele vai ficar quieto e você não vai mais ser capaz de falar até hoje essas coisas acontecem, porque você não vai erguer minhas palavras, que se tornarão realidade na hora
certa. O que é que está a fazer? Cena 2: O Anjo Gabriel visita Mary Crane – no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus para a cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Um pássaro cheio de graça, Deus está com você! Não seja Maria, porque encontrou graça diante de Deus. Olha, você vai ter um filho, e dar-lhe Jesus. Ele será
grande e será chamado de filho do mais alto, e Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; E ele governará para sempre na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Peça: O Nascimento de Jesus - p. 1 de 5 Thetru Group Balm de Glaad - Teatro: Nosso Caminho para Experimentar! Como será feito? Porque nunca estive com nenhum homem.
Anjo – O Espírito do Nome descerá sobre você, e o poder do mais alto envolverá você em sua sombra. É por isso que o santo nascido de você será chamado de filho de Deus. Elizabeth, seu parente, também, até concebeu um filho em sua velhice; E já tem seis meses que é considerado estéril, porque nada de Deus é impossível. Cena
3: Dilema de José NARRADOR – Ao saber da gravidez, José, noivo de Maria, um bom homem, não quer se armar, decidiu rejeitá-la secretamente. Maria, não! Se fosse outra pessoa, eu entenderia... Como isso pode acontecer? Filho de Deus? E eu pensei ter encontrado alguém tão puro... Maria, por que fez isso comigo? Eu não sei.
Eu não sei. Trair-me na véspera do casamento! Por que Deus para mim? Por que isso está acontecendo comigo, senhor? (José cai e dorme) Cena 4: Maria visita Isabel Nerdor – naqueles dias, Maria se levantou e correu para as montanhas, para a cidade de Isabelle! Isabelle – Abençoe você entre as mulheres e abençoada é fruto do
seu útero! De onde vem a honra como mãe do meu senhor? Porque assim que o som de sua bênção chegou aos meus ouvidos, o garoto tremeu de alegria com meu estranho. Abençoe você que vai enrugar, pois as coisas ditas sobre Deus se tornarão realidade. Minha alma glorificando Deus, meu espírito ressentir-se de alegria em
Deus, meu Salvador, pois ele olhou para sua pobre esposa da mão. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me declararão abençoado. Sua misericórdia se estende, de geração em geração, àqueles que o temem. Ele mostrou sua força bruta! Dissuadiu os corações dos gays. Ele derrubou os poderosos do trono e balançou
dos humildes. Ele admirava a rica propriedade de mãos vazias. Ele saudou Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, como prometeu aos nossos antepassados, Abraão e suas futuras gerações, para sempre. Cena 5: O Nascimento de João Batista - Completou o tempo de Elizabeth para dar à luz, era um filho. Seus vizinhos e
parentes ouviram como Deus era bom para Elizabeth, e estavam felizes com ela. No oitavo dia, eles foram na frente do garoto e foram chamá-lo pelo pai, Zachariah. A mãe, no entanto, disse: Isabel - não! Ele se chamará João Hora. Narrador – Eles pediram para desfrutar de seu pai com o que ele queria que a criança fosse para si
mesmo. Ele, que pediu um tablet, escreveu, John é seu nome. Todos ficaram espantados. Naquele momento, a boca de Zacarias se abriu, e ele começou a louvar a Deus. Zachariah – Baruch Hashem, deus de Israel, por ter visitado e apreciado seu povo, e nos levou a um grande salvador na casa de Davi, como ele proclamou, através
de seus profetas sagrados, para nos entregar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. É assim que ele exerce sua misericórdia com nossos antepassados, e se lembra de sua sagrada aliança, de acordo com o substituto que foi devolvido ao nosso pai Abraão: para nos conceder, sem medo, libertados do inimigo,
podemos servi-lo santo e com razão, em sua presença, todos os dias de nossas vidas. E você, garota, será chamada de profeta do mais alto, pois irá diante de Deus para preparar seu caminho, e proclamar ao seu povo a salvação para o perdão dos pecados. Graças ao coração compassivo de nosso Deus, o sol nascente de cima nos
visitará para iluminar aqueles que vivem na escuridão e sombra da morte, e para direcionar nossos passos no caminho da paz. O que esse garoto vai ser? A mão de Deus está com ele. Cena 6: Sonho de Joseph Crane – Enquanto José dormia, o Anjo de Deus apareceu para ele em um sonho. Angel - Yosef, Filho Tio, não se esqueça
de aceitar Maria por uma mulher, porque o que foi criado nela vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, se ele educar Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Crane – Despertando, José gostava de um anjo que Hash lhe enviou e recebeu sua esposa em sua casa, sem que ele a conhecesse. (José coloca Maria em
seus braços) José – (poesia) Eu sou tão simples, tão pequeno, carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser o pai do seu filho! Aqui eu quero beber! Eu sou seu contrato! Simples Joseph, nada mais! Cena 7: O Nascimento de Jesus Crane – Naqueles dias apareceu um decreto de Cesar Augusto,
ordenando o censo de toda a terra. Todos iam se alistar, todos na cidade. Yosef também veio da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, para a Cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da Casa de Davi e sua família, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Com licença, você tem uma residência para
dois? Minha esposa está grávida. Não. Estamos lotados. José. Por favor, senhor, não posso fazer isso. Minha esposa vai ter um bebê, você tem uma residência para dois? Desculpe, estamos cheios. A propósito, por causa deste censo, a cidade está cheia, e todas as pousadas devem estar lotadas agora! Mas se não se importa, pode
ficar no estábulo... Obrigado, senhor. Nós entendemos! Narrador – Quando eles estavam lá, seus dias (sinos) estavam completos e seu filho mais velho nasceu, e envolto em tiras, colocando-o em uma cena de presépio.  Cena 8: Os sábios vêm de East Crane - portanto nascido em Belém de Judá, enquanto o rei Herodes, aqui, magi
veio a leste de Jerusalém. MAGOS – (pergunta ao povo) viajamos pelo leste. Onde está o Rei dos Judeus que este é o verdadeiro nascimento? Eu acredito que você é Herodes. Sim, sou eu. Quem é você e o que você quer? MAGO 2 - Estamos viajando pelo leste. Onde está o Rei dos Judeus que este é o verdadeiro nascimento?
Que? Rei dos judeus? Mago 3 - Vimos seu planeta no Leste e mastigamos para amá-lo! Herodes era problemático, porque ele era rei dos judeus. Ele então convocou os escritores e o príncipe sacerdotiso. Quem é esse Rei dos Judeus? Você deve dizer Cristo, Jesus. O que você disser! Onde esse Messias nascerá? Escritor – Em
Belém, na Judéia, de acordo com o profeta Micha: E você é Belém, a terra de Judá, eles não são de forma alguma os poucos entre as cidades da Judéia. Porque o chefe que governará Israel sairá de você, meu filho. HERODES – (magi retorna) vá para Belém e se informe cuidadosamente sobre a criança. Quando o fizer, amarre-me,
assim. Amo esta propriedade, mas você ainda não é um locutor – depois de ouvir as palavras do rei, eles partiram para Belém.Cena 9: Um anjo aparece para os pastores o narrador – havia vários pastores ao redor, que guardavam e mantinham seus rebanhos no campo durante os turnos da noite. O anjo de Deus apareceu para eles, e
a glória de Deus era má ao seu redor, e eles tinham grande medo. Anjo – Não tenha certeza, aqui, vou deixar você conhecer boas notícias e ficar feliz por todas as pessoas: hoje o Salvador nasceu para você na Cidade de Davi, que é o Deus Messias. Você vai encontrar um bebê enrolado em ataduras e colocar em uma manjedoura. E
de repente o anjo se juntou a uma multidão de exércitos celestiais, louvando o Dow e cantando: glória a Deus no céu e paz na terra, objetos de generosidade divina. Vamos para Belém e ver o que aconteceu e o que Deus nos teve. Narrador - Eles saíram com pressa e encontraram Maria, Joseph e o menino deitados em uma
manjedoura. Reverendo – Um anjo apareceu para nós e nos disse para vir aqui e encontrar o Senhor de Cristo, o recém-nascido envolto em faixas de manjedoura. Isso mesmo, é verdade! Olhe para o nosso salvador! Glória a Deus nos céus mais altos, e paz na terra para as pessoas que ele amava!  Cena 10: Sábios adoram o messias
do narrador — e aqui, a estrela que os Magos viram no Oriente continua até chegar onde o menino estava e parou ali. A aparência deste planeta os encheu de profunda alegria. Anjo – Não volte para O Herodes, retorne ao seu país de outra forma, pois Herodes procurará a criança para matar. Crane – Entraram na casa, encontraram o
menino com Maria, sua mãe. Eles adoravam-se diante dele, adoravam-no. Então, na abertura de seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: MAGE 1 – Ouro, para o Rei dos Metais. MAGE 2 - Incenso, Perfume House of God. MAGO 3 - Mira, a erva mais cara do leste. Final: A obra de Deus - no início havia uma coisa, e a palavra estava
perto de Deus e a palavra era Deus. A palavra era a verdadeira luz, que veio ao mundo, iluminando todos os homens. E a palavra tornou-se carne e lugar entre nós, e vimos sua glória, a glória que o único filho recebe de seu pai, cheio de graça e verdade. Gilad Balm Grupo Teatral - Teatro: Nosso Jeito de Evangelizar! Evangelista, não
sei o que te dizer, mas...
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