
1. Zacarias e Isabel

Havia um sacerdote chamado 
Zacarias. Sua esposa, Isabel, 
também pertencia à linhagem 
sacerdotal de Arão.  Ambos 
eram justos diante de Deus e 
cumpriam sempre todas as leis e 
mandamentos do Senhor. Eles, 
porém, não tinham filhos, pois 
Isabel era estéril e ambos eram 
muito velhos.

Lucas 1:5–7

2. Zacarias no templo

Certo dia, Zacarias estava 
servindo diante de Deus no 

templo. Fora do templo, o povo 
continuava orando, enquanto o 

incenso estava sendo 
queimado. Então, um anjo do 
Senhor apareceu a Zacarias.

Lucas 1:8–11

3. O anúncio do nascimento 
de João Batista

O anjo lhe disse:—Não tenha 
medo, Zacarias! O Senhor ouviu 
a sua oração. Isabel, sua mulher, 
vai ter um filho e você deverá lhe 

dar o nome de João. Ele vai lhe 
trazer muita alegria e satisfação 
e muitas pessoas ficarão felizes 
com o nascimento dele. Ele fará 

com que muitas pessoas do povo 
de Israel voltem para o Senhor 

seu Deus. 

Lucas 1:12–17

4. Zacarias não acredita

Zacarias disse ao anjo: —Mas 
como isso pode ser possível? Tanto 

eu como a minha mulher somos 
velhos!

O anjo lhe disse: —Eu sou Gabriel 
e estou sempre diante de Deus. Ele 

me enviou para falar com você e 
lhe dar estas Boas Novas. Tudo o 

que eu disse vai acontecer no 
tempo certo. Você, porém, não 

acreditou nas minhas palavras e, 
portanto, vai ficar mudo e não será 

capaz de falar até o dia do 
nascimento do seu filho.

Lucas 1:18–25



5. Maria

Seis meses depois de Isabel ter 
ficado grávida, Deus enviou o 

mesmo anjo, Gabriel, a uma vila 
na Galileia chamada Nazaré. Ele 

apareceu a uma moça virgem 
que ia se casar com um homem 

chamado José. José era da 
família de Davi e o nome da 

moça era Maria. 

Lucas 1:26–27

6. O anúncio do 
nascimento de Jesus

Gabriel lhe disse: —Saudações, 
Maria! Você recebeu uma 

grande honra! O Senhor está 
com você. Você vai ficar grávida 
e vai ter um filho a quem deverá 
lhe dar o nome de Jesus. Ele será 

um grande homem e será 
chamado o Filho do Altíssimo. 

Lucas 1:26–31

7. Nada é impossível para Deus!

Maria então perguntou ao anjo: —
Mas como será isso possível se eu 

nunca tive relações com um homem? 

O anjo respondeu a ela: —O Espírito 
Santo descerá sobre você e o poder 
do Altíssimo cobrirá você com uma 
sombra. Por isso, o menino que vai 

nascer de você será santo e será 
chamado Filho de Deus. Isabel, sua 

prima, também ficou grávida apesar 
de sua velhice. Aquela a quem 

chamavam estéril está grávida de seis 
meses. Nada é impossível para Deus!

Maria disse: —Eu sou uma serva do 
Senhor. Que aconteça comigo 

conforme o que diz. E o anjo foi 
embora.

Lucas 1:32–38

8. A visita de Maria a Isabel

Logo depois disso acontecer, 
Maria se aprontou e partiu para 
uma vila na Judeia, na região das 
montanhas. E assim que chegou 

na casa de Zacarias, ela 
cumprimentou Isabel. 

Lucas 1:39–40



9. Maria e Isabel

Quando Isabel ouviu a saudação 
de Maria, a criança se mexeu em 
seu ventre e Isabel ficou cheia do 

Espírito Santo. E Isabel disse 
então, em voz alta: —Você é a 

mais abençoada de todas as 
mulheres! Abençoado também é 

o filho que lhe vai nascer! 

Maria então disse: —A minha 
alma glorifica o Senhor, e o meu 
espírito se alegra em Deus, meu 
Salvador. Pois olhou para a sua 
humilde serva e, de agora em 
diante, todos me chamarão de 

abençoada. Porque o Deus 
poderoso fez grandes coisas por 

mim.

Lucas 1:41–56

10. O nascimento de João Batista

Chegou a hora de Isabel ter o seu 
filho e ela deu à luz um menino. 

Os vizinhos e a família dela 
queriam lhe dar o nome de 

Zacarias, como seu pai. Porém 
Isabel dele disse: —Não. O nome 

do menino será João.

Então, por meio de sinais, 
perguntaram ao pai do menino 

que nome ele queria que lhe 
dessem. Zacarias pediu uma 
tabuinha de escrever e, para 

surpresa de todos, escreveu: “O 
seu nome é João”. Nesse mesmo 
instante a sua língua ficou solta, a 

sua boca se abriu e Zacarias 
começou a falar e a louvar a Deus.

Lucas 1:57–80

11. José

Maria estava noiva de um homem 
justo chamado José. Quando ele 

descobriu que Maria estava grávida 
de um bebê que não era seu, 

planejou separar-se dela 
discretamente para não 

envergonhá-la. Mas, antes que ele 
fizesse isso, um anjo veio falar com 

ele em um sonho. O anjo disse: 
“José, não tenha medo de aceitar 
Maria como sua esposa. O bebê 

que está nela vem do Espírito 
Santo. Ela dará à luz um filho. 
Chame-o de Jesus porque ele 

salvará a humanidade dos seus 
pecados.”

Mateus 1:18–25

12. O censo

Naquela época, o imperador 
Augusto mandou publicar uma 
lei dizendo que todo o mundo 
romano devia se registrar para 

um recenseamento. Então, 
todos foram para as suas 
próprias cidades para se 

registrarem.

Lucas 2:1–3



13. De Nazaré a Belém

José também partiu da vila 
de Nazaré, na Galileia, para 
a vila de Belém, na Judeia. 

José foi para lá porque 
vinha da família do rei Davi 

e este tinha nascido em 
Belém. Ele foi para lá para 

se registrar com Maria, 
que ia se casar com ele e 

estava grávida. 

Lucas 2:4–5

14. José e Maria chegam a 
Belém

Quando chegaram a Belém, 
não havia lugar para 

dormirem. O único lugar que 
conseguiram encontrar foi um 

abrigo para animais. 

Lucas 2:6–7

15. O Nascimento de Jesus

Completou-se o tempo da 
gravidez de Maria e ela deu à luz 

o seu primeiro filho. Maria 
enrolou o menino em panos e o 
deitou numa manjedoura. E eles 

o chamaram de Jesus.

Lucas 2:6–7

16. Os Pastores

Naquela noite, alguns pastores 
estavam em um campo 

próximo cuidando de suas 
ovelhas. 

Lucas 2:8



17. Os pastores e os anjos

De repente, um anjo 
brilhante apareceu e eles 

ficaram com muito medo. O 
anjo disse: “Não tenham medo 

porque eu tenho uma boa 
notícia: O Messias, o Mestre, 

nasceu em Belém. Procurem o 
bebê! Vocês O encontrarão 

enrolado em panos e deitado 
em uma manjedoura."

Lucas 2:9–12

18. Glória a Deus!

No mesmo instante, apareceu 
com o anjo uma multidão dos 
exércitos celestiais, louvando a 
Deus e dizendo: "Glória a Deus 
nas alturas, paz na terra, boa 

vontade para com os homens!“

Quando os anjos foram embora e 
voltaram para o céu, os pastores 

disseram uns aos outros: —
Vamos até Belém para ver o que 
aconteceu, aquilo que o Senhor 

nos contou.  

Lucas 2:13–15

19. Uma estrela diferente

Algum tempo depois, homens 
sábios de países distantes do 

Oriente viram uma estrela 
diferente no céu. Eles 

descobriram que ela indicava 
que um novo rei havia nascido 

para os judeus. Então, eles 
viajaram de muito longe à 

procura desse Rei.

Mateus 2:1–2

20. Os homens sábios 
chegam a Jerusalém

Os homens sábios vieram do 
Oriente a Jerusalém, e 

perguntaram: "Onde está aquele 
que é nascido rei dos judeus? 
Porque vimos a sua estrela no 
Oriente e viemos a adorá-lo." 

Mateus 2:1–2,11



21. O rei Herodes e os homens 
sábios

Quando o rei Herodes soube 
disso, mandou reunir todos os 

líderes dos sacerdotes e 
professores da lei, e lhes 

perguntava onde deveria nascer 
o Cristo. Eles responderam: —Em 
Belém, na província da Judeia”.

Então Herodes chamou os 
magos e enviou-os a Belém.

Mateus 2:3–7

22. Os homens sábios 
chegam a Belém 

Os sábios partiram para Belém. 
A estrela que eles tinham visto 
no Oriente foi adiante deles até 
que, chegando, parou sobre o 
lugar onde o menino estava.

Mateus 2:8–9

23. Visitantes

Os pastores chegaram rápido ao 
lugar onde Jesus estava e O 

encontraram deitado na 
manjedoura, exatamente como 

o anjo havia falado. Eles estavam 
muito felizes. 

Quando os sábios viram Jesus 
com sua mãe, eles se curvaram e 
O adoraram. Depois, abriram as 
caixas que levavam consigo e lhe 

ofereceram presentes: ouro, 
incenso e mirra.

Lucas2:16–19; Mateus 2:11

24. Jesus é Rei

Jesus será um grande homem e 
será chamado o Filho do 

Altíssimo. O Senhor Deus lhe 
dará o trono de seu pai Davi. Ele 

reinará eternamente e o seu 
reino não terá fim!

Lucas 1:31–33


