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Na vida a partir da Graça de Deus

,

Lema IELB 2015: 

“Vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito! Na vida a partir da graça de Deus”

“Não morrerei; antes viverei e contarei as obras do Senhor.” (Sl 118.1)

Quem não gosta de ouvir lindas histórias, daquelas 
que a gente viaja na imaginação e se emociona com 
os momentos tensos e os finais felizes? Quando eu 
era criança, gostava de ouvir histórias. Depois que 
cresci, gosto de contá-las. Sabe por quê? Porque 
eu sei que as histórias são muito importantes para 
o desenvolvimento saudável das crianças. Sério. 
Através do que “vive” nas histórias e com os seus 
personagens, uma criança pode aprender a se 
comportar diante de fatos reais.

A Bíblia é meu “livro de histórias” preferido. Nela 
existem histórias imaginadas por Jesus, para nos 
ensinar através delas, como as parábolas, e histórias 
reais, cujos narradores foram inspirados por Deus, 
desde a criação do mundo até o início da Igreja 
Cristã. De qual história bíblica você gosta mais? Você 
sabe contar uma história da Bíblia?

Quero convidar você a me ajudar a contar a 
história do nascimento de Jesus. Com certeza, você 
já a ouviu antes. Se não ouviu ainda, peça a ajuda 
de alguém que goste que contar histórias. Vamos 
lá, eu já estou imaginando você contando as obras 
do Senhor no primeiro Natal! E já que seremos 
parceiros, vamos nos apresentar. Escreva o seu nome 
abaixo do meu.

A HISTÓRIA DO NATAL
contada por

Rosani e

_________________

Lucas 2.1-20 – O Nascimento de Jesus

Mensageiro 
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Maria e José iam se casar. Mas, antes do casamento, 
ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Deus enviou um 
anjo para explicar a Maria, e depois a José, tudo o que 
ia acontecer, para que não temessem nada e confiassem 
nas promessas de Deus. Desenhe as asas do anjo ao lado.

Quando Maria estava prestes a dar à luz, o imperador 
César Augusto deu uma ordem para o povo se registrar, 
cada um em sua cidade de origem, para fazer uma 
contagem da população. José e Maria tiveram que viajar 
da cidade de Nazaré para Belém. Escreva no pergaminho 
abaixo a ordem do imperador ou desenhe um mapa para 
chegar de Nazaré a Belém.

A viagem era longa, cansativa, mas José e Maria logo 
chegariam a Belém e poderiam descansar. Porém não 
podiam imaginar que haveria tanta gente na cidade, 
que todas as hospedarias estariam lotadas. José bateu à 
porta de várias delas, e só 
ouvia a mesma resposta: 
“Não há vagas!”. Algumas 
hospedarias até colocaram 
uma placa indicativa de 
que não adiantava pedir 
lugar para ficar. Então, 
como as vagas tinham 
acabado, escreva um NÃO 
à frente da indicação de 
vagas na placa ao lado.

Com a graça de Deus, um hospedeiro ofereceu um 
cantinho para Maria e José passarem a noite ali perto: 
era uma estrebaria no campo, o lugar onde os animais 
se alimentavam e descansavam. Naquela noite, naquele 
lugar cheio de paz e 
rodeado de animais da 
criação de Deus, Jesus 
nasceu! No céu de Belém, 
brilhava forte uma estrela, 
indicando o lugar do 
primeiro Natal. Pinte a 
estrela de amarelo, bem 
forte!



Perto dali, pastores cuidavam de seus rebanhos 
durante a noite! Deus enviou anjos para contar a eles 
a novidade! E, em coro, os anjos louvaram a Deus. 
Desenhe notas musicais junto à mensagem dos anjos:

“Glórias a Deus nas maiores 
alturas e paz na terra entre 

os homens a quem ele quer bem!”

Os pastores se assustaram, mas depois sentiram vontade 
de correr até a estrebaria de Belém para conhecer o 
menino Jesus. Eles foram depressa e logo encontraram 
José e Maria, e viram o menino deitado na manjedoura, 
que você vai desenhar e colorir no espaço abaixo:

A estrela de Belém guiou três magos do Oriente até 
Belém. Eles também encontraram e adoraram o menino 
Jesus, e levaram presentes para ele. Complete as letrinhas 
que faltam nos nomes dos presentes:

O U R______

I____ C E N ____ O

M ___ R ____A

Assim como aos pastores e aos magos, Deus 
providenciou formas para contar a todos que o Salvador 
prometido desde Adão e Eva havia nascido. Deus 
também capacita a nós, cristãos, seguidores de Cristo, 
para que contemos os feitos de Deus no Natal aos outros. 
Além de serem inúmeras estas bênçãos, incontáveis em 
números, elas são imerecidas, ou seja, por nós mesmos 
não merecemos o amor de Deus. É por tanto amor que 
queremos contar, hoje e sempre, os feitos de Deus, neste 
Natal e em toda a nossa vida!

Você gostou de contar esta história comigo? Pois eu 
gostei de contá-la com a sua ajuda! Vamos combinar 
uma coisa? Que eu e você viveremos para contar, para 
anunciar, as obras do Senhor, com a ajuda de Deus! 

Feliz Natal!

Rosani Muniz Marlow
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Em março, parece que tudo volta ao normal, 

depois das férias. As aulas começam e, para 

alguns, as atividades da igreja também. Faça 

um desenho bem bonito contando como foram 

as suas férias ou então sobre o que você espera 

de 2015. Envie sua cartinha até o dia 30 de 

janeiro 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

As crianças da Escola Dominical de 
Vacaria, RS, comemoraram seu dia 
com uma festinha, na qual compra-
ram artigos no bazar utilizando os 
dracmas que receberam cada vez 
que participaram das atividades.

Oi, meu nome é Débora Bartz, tenho 8 anos 
e sou da escolinha Cordeirinhos de Jesus, da 
Congregação Cristo Redentor, de Quevedos, São 
Lourenço do Sul, RS.

No dia 10 de agosto fizemos uma homenagem 
ao Dia dos Pais, com a ajuda das professoras Irena 
e Lia, que nos ensinam muitas histórias da Bíblia. 
Foi muito legal! O nome do nosso Pastor é Odacir 
Bündchem.


