
natal
de virtudes



MELHOR
NOTICIA
DE TODAS!



É tempo de pensar a respeito da esperança e compartilhá-la com 
todos os que encontramos pelos caminhos da vida. O modo como 
comemoramos o Natal nos dias de hoje tem muita coisa interessante. 
Dar e receber presentes, a família reunida, os cânticos natalinos 
tradicionais. Tudo isso toca o coração da gente. Mas, quem é que vai 
dar a mais importante de todas as notícias? Aquela que afirma que na 
pequena cidade de Belém nasceu Jesus, o motivo principal do Natal. 

Chegamos ao fim de um ano muito desafiador, mas de muito 
aprendizado! Sim, 2020 ficará marcado na história. Ano em que 
aprendemos a ser perseverantes, corajosos, confiantes, cuidadosos, 
ponderados e a cuidarmos uns dos outros em momentos de angústia 
e dificuldade. Através das virtudes, praticamos o amor, a fé e a 
esperança! 

Esta é a grande boa nova do Natal: O bem maior nasceu! Jesus, o 
Senhor, a melhor notícia de todos os tempos e o verdadeiro sentido 
do Natal! Notícia que devemos espalhar por onde quer que formos! 

Seja também a boa notícia do Natal para todos ao seu redor! Espalhe 
o bem e faça tudo o que for excelente! 

A equipe do Programa BENE:) de Formação Socioemocional 
deseja a todos um Feliz Natal e um 2021 de esperança e renovação 
para cada um de nós, parceiros do BENE:). Parceiros do bem!

O Natal é uma época para espalhar boas notícias! 

OUÇA AQUI, NOSSA MÚSICA DE NATAL, 
ESPECIALMENTE PREPARADA PARA VOCÊ!

https://www.youtube.com/watch?v=tQM7Temu2r4


IDEIAS PARA
O NATAL!

1) Árvore das Virtudes!

Que tal enfeitar sua árvore de Natal com as virtudes do BENE:)? 

Recorte estrelas, bolas e demais enfeites em um papel bem bonito 
e colorido. Escreva as virtudes do BENE:) e recheie sua árvore para 
se lembrar que Natal é tempo de espalhar o bem e a esperança!  
Nossas 52 virtudes:

Respeito
Obediência
Tolerância
Confiança
Deferência
Honra
Mansidão
Generosidade
Disponibilidade
Gentileza
Perdão 
Benevolência
Compaixão
Hospitalidade
Cuidado
Gratidão
Atenção
Praticidade

Segurança
Desprendimento
Paciência
Alegria
Humildade
Discrição
Flexibilidade
Prudência
Sabedoria
Precaução
Discernimento
Responsabilidade
Organização 
Pontualidade
Diligência
Criatividade
Proatividade
Verdade

Sinceridade
Assertividade
Justiça
Honestidade
Retidão
Convicção
Integridade
Coragem
Entusiamo
Persistência
Ousadia
Persuação
Determinação
Temperança
Segurança
Lealdade
Iniciativa





2) O Presente Sou Eu!

Que tal ser um presente neste Natal? Ensine às crianças que é 
sempre melhor dar, do que receber! Podemos ajudar a muitos 
com o que temos e não usamos! Organize um dia de tirar objetos, 
brinquedos, roupas, sapatos em bom estado para doar. Pode 
também os levar a comprar materiais de higiene, material escolar 
ou outros utensílios. Coloque em papéis de presente, embrulhe tudo 
com muito amor e carinho. Doe aquilo que gostaria de receber! 
Ensine que o Natal é um tempo de amor e doação!

3) Cartão Escondido

Prepare vários cartões em branco, bem bonitos! Na noite de véspera 
do Natal, todos devem ser encorajados a escrever cartões uns 
para os outros na família. Devem esconder estes cartões antes de 
dormir. Ao acordar, cada um deve procurar pela casa, pelos seus 
cartões, deve lê-los e dar um grande abraço em quem escreveu! 
Será um momento de gratidão em família! 



5) Amigo Secreto das Virtudes

Preparem os nomes de todos que irão participar. Façam o sorteio. 
Cada um deve receber um nome que não seja o seu, como em 
um amigo secreto tradicional. Porém, os presentes serão bem 
especiais. Cada um deve escrever uma carta para o nome que 
sorteou, agradecendo pela vida desta pessoa, destacando suas 
virtudes e habilidades e desejando, como um presente, uma virtude 
para esta pessoa, como por exemplo: “Papai, meu presente para 
você neste Natal é a coragem, para que tudo o que venha a 
fazer seja verdadeiro, correto e justo!”

4) Máquina do Tempo

A noite de Natal pode se tornar um grande acontecimento! Toda a 
família será convidada a encenar os momentos do Natal de Cristo, 
formando um lindo presépio vivo! Escolha os personagens e indique 
aos artistas da família. Através da leitura dos trechos bíblicos, 
estabeleçam o roteiro da encenação. Usem a criatividade para criar 
os figurinos e para o cenário! Não esqueçam da estrela! 



É hora de dar 
muito amor,  
esperança e 

fé de presente 
neste Natal 

especial!



Para conhecer mais sobre o Programa BENE:) de 
Formação Ética e Socioemocional, acesse nosso site! 

WWW.PROGRAMABENE.COM.BR

https://programabene.com.br/

