
Os heróis do Natal



MARIA

Deus enviou o anjo Gabriel a Maria, uma moça virgem que ia se 
casar com um homem chamado José. O anjo disse: “Você ficará 
grávida e dará à luz um filho. Você deve dar a ele o nome de 
Jesus. Ele será o Filho do Deus Altíssimo e reinará para sempre.”

Maria disse: —Eu sou uma serva do Senhor. Que aconteça comigo 
conforme o que diz. (Lucas 1:38, VFL)



JOSÉ

Quando José descobriu que Maria estava grávida de um bebê que não era seu, planejou separar-se 
dela. 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.” Assim, 
José casou-se com Maria e levou sua esposa para casa.



OS PASTORES

Alguns pastores estavam em um campo próximo cuidando de suas ovelhas. De repente, um anjo brilhante 
apareceu e lhes disse: “Eu tenho uma boa notícia: O Messias, o Mestre, nasceu em Belém! Vocês O 
encontrarão enrolado em panos e deitado em uma manjedoura.”

Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois 
de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. (Lucas 2:16-17, 
NVT)



OS ANJOS

Naquela noite, os céus ficaram cheios de anjos adorando a Deus e dizendo: “Glória a Deus nas alturas, 
paz na terra, boa vontade para com os homens!”



SIMEÃO Y ANA

Quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão 
tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: “Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu 
servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos!”

A profetisa Ana também estava no templo. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. 
Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. (Lucas 2:25-38, NVT)



LOS SABIOS

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. Então, eles viajaram de muito longe à 
procura desse Rei, chegaram a Belém e encontraram a casa onde Jesus e seus pais estavam.

Os sábios entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe. Então, ajoelhando-se, o adoraram. 
Depois, abriram as caixas que levavam e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra.



DEUS

Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não 
morra, mas tenha a vida eterna. (João 3:16, VFL)
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