


     Deus enviou o anjo Gabriel a 
Nazaré, uma pequena vila no norte de 
Israel, a uma mulher que se chamava 
Maria e estava noiva de José. O anjo 
apareceu e disse: “Ave! O Senhor 
esteja convosco!” 
     Maria ficou confusa com o que o 
anjo lhe dissera. — Quem é você, e 
por que está aqui? — perguntou ela. 
     — Não tenha medo, Maria. Deus 
decidiu abençoá-la grandemente. 
Muito em breve, você engravidará e 
terá um bebezinho, e o chamará de 
Jesus. Ele será muito bom e será 
chamado o Filho de Deus.  
     Apesar de muito surpresa, Maria 
concordou. — Eu sou a serva do 
Senhor, e estou disposta a fazer o que 
Ele me pedir. Que se realize tudo o 
que você disse! 
     E o anjo desapareceu. 



     Pouco tempo depois, César 
Augusto, imperador romano, decretou 
que todo o povo deveria ser 
registrado. Isto significava que todos 
deviam retornar ao lugar de origem de 
sua família, para o censo. José, que 
estava na pequena vila de Nazaré, na 
Galiléia, teria que voltar para Belém na 
Judéia. 
     José levou consigo Maria, sua 
esposa, já grávida. Quando chegaram 
em Belém ela estava prestes a ter o 
bebê. Não havia vaga nas estalagens, 
pois a cidade estava lotada de pessoas 
que tinham ido para o censo. Por 
causa disso, Maria deu à luz em um 
humilde estábulo. Ela cobriu seu filho 
com um cobertor e o colocou para 
dormir numa manjedoura; o cocho 
onde fica a comida dos animais. 



     Naquela noite, enquanto alguns 
pastores estavam em um campo fora 
da cidade, guardando suas ovelhas, 
surgiu um anjo, e o local ficou todo 
iluminado com a glória do Senhor. 
      Os pastores ficaram amedrontados, 
mas o anjo os tranqüilizou dizendo 
que não precisavam ter medo. — Eu 
lhes trago a melhor notícia que já 
ouviram! O Salvador; Cristo, o Senhor, 
nasceu esta noite em Belém! Vocês 
encontrarão um bebê enrolado em um 
cobertor, deitado em uma 
manjedoura! 
     De repente, uma grande companhia 
de outros anjos se reuniu a esse, 
louvando a Deus. — Glória a Deus nas 
alturas, e paz na terra aos homens de 
boa vontade —, cantaram eles. 



     Quando esta grande hoste de 
anjos voltou ao Céu, os pastores 
decidiram ir a Belém testemunhar 
o maravilhoso acontecimento do 
qual foram informados pelo 
Senhor. Correndo à cidade, 
encontraram o lugar onde estavam 
Maria e José, com Jesus deitadinho 
na manjedoura. 
     Os pastores contaram a todo o 
mundo o que havia acontecido, e o 
que o anjo lhes dissera sobre a 
criança. Todos que escutaram a 
história dos pastores ficaram 
muito surpresos. Eles então 
retornaram aos campos para cuidar 
de seus rebanhos, agradecendo a 
Deus pela visita dos anjos, e por 
terem visto a criança, exatamente 
como o anjo lhes anunciara. 



     Jesus nasceu durante o reinado do Rei Herodes da Judéia. Reis Magos vindo das terras 
do Oriente chegaram em Jerusalém pedindo informações sobre o nascimento do rei dos 
judeus. — Nós vimos a Sua estrela lá longe no Oriente, e viemos para adorá-lO. 
     O Rei Herodes convocou uma reunião com os líderes religiosos dos judeus. — Por acaso 
os profetas disseram onde o Messias nasceria? 
     — Sim, em Belém.  
     Depois de ter encontrado com o Rei Herodes, os reis magos retomaram viagem. A 
estrela no céu continuou orientando-o e os conduziu à criança. Que felicidade eles 
sentiram ao chegar lá! 
     Entrando na casa onde se encontravam Maria e seu filho, prostraram-se diante dEle e O 
adoraram, entregando então seus presentes: ouro, incenso e mirra 



Jesus veio ao mundo para nos dar 
amor e felicidade para sempre. Você 
pode recebê-lO como seu Salvador 
repetindo esta simples oração: 
 
Querido Jesus, por favor, entre no 
meu coração. Obrigado por vir à 
Terra por mim e por perdoar os 
meus erros. Eu Lhe agradeço por 
poder um dia viver com Você no 
Céu. Ajude-me a aprender a ser 
como Você — gentil e amoroso para 
com os outros. Amém. 
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