


O anjo Gabriel anunciou 
a uma virgem chamada 
Maria que ela daria à luz 
o Filho de Deus.



Quando estava perto do nascimento, José e Maria tiveram 
que fazer a longa jornada de Nazaré até Belém.

Quando chegaram a Belém, não havia lugar para dormirem. 
O único lugar que conseguiram encontrar foi um abrigo para 
animais. O bebê Jesus nasceu ali e Maria o colocou em uma 
manjedoura porque não havia cama para ele.



Quando chegou a hora de começar a missão de Sua vida, 
Jesus foi por todo lugar fazendo o bem, ajudando as pessoas, 
demonstrando carinho pelas crianças, fortalecendo corpos 
quebrados e salvando todos os que nEle cressem.



Jesus fez muitos milagres. Multiplicou cinco pães e dois 
peixinhos para alimentar mais de cinco mil pessoas. 



Certa vez, quando uma grande tempestade ameaçou levar a 
pique a embarcação na qual Ele e Seus discípulos faziam a 
travessia de um grande lago, ordenou que os ventos e as 
ondas se acalmassem e imediatamente houve grande 
bonança. 



Ao longo de Seu ministério, deu vista a cegos, 
curou surdos, purificou leprosos e ressuscitou 
mortos.



Jesus também foi um grande professor. Ensinou que Deus 
nos ama muito e quer torná-nos Seus filhos. Muitas vezes 
explicava verdades profundas através de parabolas.



Então, de repente, Jesus foi preso e, menos de 24 horas 
depois, executado como criminoso. 

Jesus escolheu morrer para nos salvar, porque sabia que era 
a única maneira do plano de Deus para nossa salvação se 
cumprir.



Três dias após 
Sua execução, 
logo no início da 
manhã, algumas 
de Suas 
seguidoras 
foram à Sua 
tumba e a 
encontraram 
vazia!

Um anjo lhes 
disse: “Jesus 
não está aqui. 
Ele ressuscitou 
dos mortos, 
assim como 
disse que 
acontecería!”



Durante quarenta 
dias, Jesus apareceu 
muitas vezes aos 
Seus discípulos. 

Então, Jesus subiu ao 
céu e uma nuvem O 
escondeu dos olhos 
deles.



Deus enviou Jesus na forma de homem para nos entender e 
nos mostrar como Ele é e nos trazer para Si.  Para receber Seu 
amor através de Jesus, basta abrir o coração e convidá-lO a 
entrar. 


