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O ano passou rápido! Durante 2016 aprendemos sobre os Dez 
Mandamentos em nosso MC, e agora chegamos ao mês de dezembro, 
que nos lembra o Natal! Isso mesmo, o Natal!

Por isso queremos que você curta muito a lição de hoje. Vamos lá!

É NATAL!  JESUS NASCEU!

Há muito tempo, Maria, uma moça que morava em uma cidade pe-
quena chamada Nazaré, recebeu a visita de um anjo, que lhe deu uma 
boa notícia. Ela tinha sido escolhida para ser a mãe de um menino, o 
Filho de Deus.

Maria não ficou assustada e nem 
com medo, mas muito feliz, e agrade-
ceu a Deus: Obrigada, Senhor! Por-
que me escolheste para ser a mãe do 
teu Filho muito amado.

Enquanto estava grávida, ela e 
José viajaram para Belém, pois o rei 
chamou a todas as pessoas para uma 
contagem,  o recenseamento, e to-

dos os des-
cendentes 
de Davi 
deveriam ir 
para Belém.

Ajude José e Maria a chegarem até a cidade onde Jesus nasceu



Os anjos falam de Jesus
No campo, os pastores cuidavam das ovelhas quando anjos avisaram que Jesus havia nascido. Observe a cena 

abaixo e descubra sete absurdos.
Cole algodão nas ovelhas.

A cidade estava muito cheia de pessoas que vieram de diferentes lugares, por isso Maria e José não encontra-
ram nenhum lugar para ficar; acabaram tendo que dormir num estábulo, um lugar bem humilde e pobre onde se 
guardavam os animais. E ali Jesus nasceu. Maria e José ficaram muito felizes com o presente mandado por Deus. 

Alguns pastores de ovelhas que estavam no campo ficaram maravilhados com os anjos que apareceram no 
céu cantando e avisando que Jesus, o Filho de Deus, havia nascido, e foram correndo ver Jesus. E depois foram os 
primeiros a sair contando a todos o que tinham visto.

Também os magos, estudiosos das estrelas, perce-
beram uma estrela diferente no céu. Seguiram essa es-
trela e foram até onde Jesus estava, para conhecê-lo, 
levando presentes valiosos.

Pinte os espaços onde há um ponto e veja o que 
aparece:



E assim Deus mandou seu único Filho ao mundo para ser o nosso Salvador!
Coloque a letra inicial de cada desenho e descubra quem é Jesus.

Leia esta história, na Bíblia, em Lucas 2.1-20.

Agora é a sua vez de contar aos que não conhecem Jesus, o verdadeiro 
motivo de ele vir ao mundo.

Faça o mesmo que os pastores, que ficaram felizes e saíram correndo 
para avisar quem encontravam pelo caminho, contando aos de sua casa 
sobre o nascimento de Jesus. Siga também o exemplo dos magos, que ofe-
receram o que tinham de melhor, e desenhe um lindo presente para JESUS 
no quadro que está na próxima página.



Desafio 
do mÊs

Você gosta de escrever – quem sabe, uma poesia? Gosta de desenhar 

ou pintar? Já compôs alguma música? Então compartilhe conosco. Envie 

até o dia 30 de janeiro pelo e-mail

mensageiro@editoraconcordia.com.br

ou para o endereço:

Mensageiro das Crianças

Av. Pátria, 466 - bairro São Geraldo

CEP: 90230-070 - Porto Alegre, RS


