
   

MC Historia

Mensageiro das Crianças

O                 Gabriel veio visitar         . Ela vivia 

em uma pequena                chamada Nazaré.

O               Gabriel falou para        : “Tu serás a 

mamãe de um           . Ele se chamará JESUS, ele é 

o nosso Salvador”.       e seu esposo José foram  

para uma outra            , chamada Belém.       esta-

va grávida. Quando estavam na            de Belém o   

            Jesus nasceu.          enrolou o            Jesus em 

panos e o deitou numa manjedoura, porque não ha-

via lugar para eles na pensão. Naquela região havia 

muitos                           que cuidavam das ovelhas. 

Então um                 do Senhor apareceu e disse-lhes: 

“Não tenham medo! Hoje nasceu o Salvador de vo-

cês”. Então apareceram muitos                              

que cantaram: “Glórias a Deus nas maiores alturas 

do céu! E paz na terra para as pessoas a quem ele 

quer bem”.

Legenda:

Encarte do Mensageiro Luterano de dezembro de 2013

COMUNICANDO SEMPRE
Jesus, a fonte da água viva

O nascimento de Jesus 
Lucas 1.27-33; Lucas 2.1-14

    Anjo         Maria     Cidade       Bebê         Pastores



   

MC Atividades

2Procure na sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulos 1 e 2, as palavras que completam as frases abaixo. 
Nos parênteses você vai encontrar a dica.

1Este é um mapa da Palestina no tempo de Jesus. Circule as cidades de Nazaré e de Belém. Trace a 
rota que Maria e José percorreram, descrita em Lucas 2.

Im
agens: A

rquivo Editora C
oncórdia

1. Deus enviou o anjo _____________a uma cidade da _______________ chamada 
_________________ (1.26).

2. Então o anjo continuou: - Não tenha medo, ___________! Deus está _____________ 
com você (1.30).



   

3Some ou diminua os números abaixo. Quando o resultado for 7, copie a letra correspondente nas 
linhas. Siga a ordem da esquerda para a direita, uma linha de cada vez. Esta mensagem é muito 

importante, guarde-a sempre no seu coração!

Respostas: 1. Gabriel-Galileia-Nazaré | 2. Maria–contente | 3. Augusto–Império | 4. José–Nazaré–Belém | 5. Maria–primeiro–manjedoura-pensão

B
eatriz Raym

anm

1.   3+4   0-0   6+1   10-3   9+1   7-4
        J       A      E        S       F       T

2.   8-0   7+0   4+3   11-4   8-1   6+1
       E       U       S       N       A      S

3.   13-6   5+2   12-4   11-3   2+5   9-2
        C        E       L        N       U       N

4.   8+3   6-4   8-1   2+6   14+7   5+3
        B   I      O       N        R       O

5.   5+2   9-2   7-0   13-4   11-6   9+1
        N       A      T       S        A       M

6.   12-6   15-8   0+7   3+4   1+6   2+5
        T        A        L        P       A       R

7.   4+3   7+0   9+3   6+1   5+2   9-2
        A       M      V        E       S       A

8.   14-8   12-5   11-4   10-3   13-6   2+5           
        N        L        C        V        A       R 

Qual é a mensagem?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

3. Naquele tempo o imperador ______________ mandou uma ordem para todos os povos 
do ________________ (2.1).

4. Por isso ______________ foi de _____________________, na Galileia, para a região 
da Judeia, a uma cidade chamada ____________ (2.4).

5. Então ____________ deu à luz o seu _______________ filho. Enrolou o menino em panos 
e o deitou numa _______________, pois não havia lugar para eles na ____________ (2.7).



   

4Na gravura ao lado estão escondidos alguns 
animais que talvez estiveram na estrebaria 

na noite em que Jesus nasceu. Procure-os e 
pinte-os. 

Desafio
do mês

O lema da IELB para 2014 é “Jesus, a fonte 
da água viva”. Faça um desenho bem bonito  
mostrando porque Jesus é a nossa fonte de 
água viva. Envie para o MC Cartas, até o dia 

30 de janeiro de 2014, pelo e-mail
mensageiro@editoraconcordia.com.br,

ou para o endereço:
Mensageiro das Crianças

Av. São Pedro, 633 - bairro São Geraldo
CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS

Olá, meu nome é Guilherme Serapião, tenho 6 
anos, sou membro da Congregação Concórdia, 
de Cacoal, RO. Eu nasci no mesmo dia em que é 
celebrado o nascimento de Jesus e fico muito feliz. 
Esta data é muito especial, porque me lembro do 
nasci-
mento de 
Jesus que 
é nos-
so único 
Salvador. 
Um abra-
ço e Feliz 
Natal para 
todos!

Balthasar 
Becker 
Brasil 
Borges, 8 
anos, de 
Imbituva, 
PR.

Sara Tei-
chmann, 
9 anos, 
Congre-
gação 
Cristo, 
de Porto 
Alegre, 
RS.


