
Há mais de dois mil anos, vivia na cidade de Nazaré uma joven 

chamada Maria. 

Jesus  

Nasceu 



 

Maria estava para se casar com um bom e gentil carpinteiro 

chamado José.  

Uma noite, um anjo apareceu a Maria. 



O anjo disse, “Tenho ótimas noticias! Você vai ter um filho. Ele Se 

chamará Jesus e será o Filho de Deus.” 

Maria ficou impressionada. Ele disse: “Estou pronta para fazer o que 

Deus quiser.” 



Pouco tempo depois, o imperador decretara uma nova lei: Todo o mundo 

tinha que voltar à sua cidade natal para pagar uma taxa ao governo. 

José e Maria teria que voltar para Belém. Foi uma viagem demorada e 

difícil, e Maria já estava no final da gravidez. 



 

Quando chegaram em Belém não havia vaga nas estalagens, pois a 

cidade estava lotada de pessoas. 

José bateu à última porta. O dono da estalagem era bem gentil e 

disse: “Gostaria muito de ajudá-los, mas não tenho nem um quarto.” 



 

Depois de pensar um pouco o dono da estalagem disse: “Eu tenho um 

estábulo lá nos fundos. Podem ficar lá à vontade.” 

Agradecendo, José levou Maria, no jumentinho, até ao estábulo. 

 



 

Ali, o neném Jesus nasceu. 

Maria cobriu seu filho com um cobertor e o colocou para 

dormir numa manjedoura. 



 

Naquela noite uns pastores estavam cuidando de suas 

ovelhas numa colina. 

De repente viram o céu inteiro cheio de anjos! Os anjos disseram “Hoje 

nasceu Cristo o Senhor! Vocês encontrarão o neném numa manjedoura.” 



 

O pastores foram correndo para Belém. Encontraram o estábulo, 

Jesus, Maria e José. 

Em uma outra terra, bem longe, viviam uns reis magos. Uma estrela 

levou eles ao lugar onde Jesus estava com os seus pais. 



 

Os reis magos lhe deram presentes – ouro, incenso e mirra. 

E esta é a história do primeiro Natal, quando Deus nos enviou Jesus, Seu 

Filho. 



Um Oração de Natal 
 

Querido Jesus, obrigado por vir à Terra. Por favor, entre no 

meu coração e o encha com muito amor e felicidade, do tipo 

que só você pode dar.  Amém. 
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