Bíblia para crianças
apresenta

O
NASCIMENTO
DE JESUS

Escrito por: Edward Hughes

O texto bíblico desta história é extraído ou adaptado da Bíblia
na Linguagem de Hoje © 1998 - Sociedade Bíblica do Brasil

Ilustrado por: M. Maillot

Adaptado por: E. Frischbutter; Sarah S.
História 36 de 60

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Autorização: Você tem o diretio de copiar ou imprimir esta história, desde que não seja comercializado.
Português

Portuguese

Há muito tempo atrás, Deus enviou
o anjo Gabriel para uma jovem e
meiga judia chamada Maria. Ele
disse: Você terá uma criança
e seu nome será Jesus. Ele
será Filho do Altíssimo.
Ele reinará
para sempre.

"Como é possível?" disse a jovem
perplexa. "Eu sou virgem". O
Anjo disse a Maria que a
criança seria o Filho de
Deus. Não teria
um pai humano.
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Maria estava
noiva com um homem
chamado José, José
ficou triste quando
soube que Maria
estava grávida.
Ele achava que
algum outro
homem era
o pai.

O anjo também disse a Maria que
sua prima Isabel teria uma criança
na sua velhice. Isso era
um milagre também.
Logo depois, Maria
foi visitar Isabel.
Elas louvaram a
Deus juntas.
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José confiou e obedeceu a Deus. Ele também
obedecia às leis de seu país. Por causa de uma nova
lei, ele e Maria foram à
cidade onde nasceram,
Belém, para a
contagem do

Em sonho, um anjo do Senhor
disse a José que a criança era
filho de Deus. José deveria
ajudar a Maria a criar Jesus.
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Maria estava
quase tendo seu
bebê. Mas José não
conseguiu encontrar
um lugar para
ficarem. Todas
as hospedagens
estavam

povo que seria feita.
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José finalmente encontrou um estábulo. Ali, o
neném Jesus nasceu. Sua mãe o deitou numa
manjedoura, um lugar onde
a comida dos
animais era
colocada.

lotadas.
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"Hoje, nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é
Cristo o Senhor; Vocês encontrarão uma criança
deitada em uma manjedoura".

Perto dali, pastores guardavam seu rebanho. Um
anjo de Deus apareceu e conto uma
notícia maravilhosa.
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De repente, uma multidão de anjos apareceu,
louvando a Deus e dizendo: Glória
Deus nas alturas e paz na terra as
pessoas a
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Os pastores correram até o estábulo.
Depois que viram o menino, eles
contaram a todos o encontro com anjos
e o que eles disseram sobre Jesus.

quem
ele quer
bem.
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Quarenta dias depois, José e
Maria trouxeram Jesus ao templo
em Jerusalém. Lá, um
homem chamado Simeão
deu glórias a Deus pelo
nascimento do menino,
enquanto Ana, uma
senhora idosa,
serva de
Deus,
também
louvava e
agradecia
pela
criança.
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Ambos sabiam que Jesus
era Filho de Deus, o Salvador
prometido. José ofereceu
em sacrifício dois
pássaros. Esse era
a lei para
pessoas
pobres
quando
nascia
uma
criança.
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O Rei Herodes soube
o que os sábios do
oriente haviam falado.
Preocupado ele pediu
que eles contassem
a ele quando o
encontrasse. Ele
disse: Eu quero
adorá-lo também.
Mas era mentira.
Herodes
queria
matar
Jesus.

Algum tempo
depois, uma
estrela muito
especial guiou
homens
sábios

que moravam no oriente. Eles
perguntaram: Onde está o
menino que nasceu para ser
Rei dos Judeus? Nós
queremos adorá-Lo!
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A estrela guiou os sábios até o exato local onde
Maria e José moravam com a criança.
Ajoelhando, os viajantes
adoraram e ofereceram
ricos presentes a Jesus,
ouro e perfumes.
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Deus avisou aos homens
sábios para voltarem em
segredo para casa.
Herodes ficou furioso.
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Mas Herodes não
poderia ferir o
Filho de Deus.
Avisado em sonho,
José levou Maria e
Jesus em segurança
para o Egito.

Determinado a destruir
Jesus, o cruel governante
mandou matar todos os
meninos com menos de 2
anos nascidos em Belém.
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Quando Herodes
morreu, José
trouxe Maria e
Jesus de volta
do Egito.

O NASCIMENTO DE JESUS
Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,
se encontra em
Mateus cap. 1 e 2, Lucas cap. 1 e 2

Eles moraram na
pequena cidade de Nazaré,
perto do mar da Galiléia.
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"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130

