
 
 
 

SEMANA nº 02 – O NASCIMENTO DE JESUS 

NOME:_____________________________________________________DATA: 10/01/2021 
 

Orientações ao responsável pela criança: 
● Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

● Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

● Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

● Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

● A história a ser contada de segunda a sexta está em Lucas 1:26-38; Lucas 2:1-20; Mateus 

2:1-12. 

● O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança 

na atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR 

por elas) 

 

 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE: “DEUS É AMOR” 

(1 JOÃO 4: 8B) 

Gesto do versículo: DEUS – Apontar para o alto; É AMOR – colocar mão no peito 
 

 
SEGUNDA-FEIRA: 

 
HISTÓRIA: 
 

O Anjo Gabriel também foi falar com uma mulher chamada 

Maria que morava na cidade de Nazaré. Maria era da família do 

rei Davi. 

Maria era noiva de José, que também era da família do rei 
Davi. Eles amavam muito a Deus. Certo dia, Maria estava na sua 

casa em Nazaré quando viu o anjo Gabriel e se assustou. 

O anjo disse: “Fique feliz! Alegre-se! O Senhor está com 

você”. E continuou falando: “Não tenha medo. Estou aqui para 

avisar que você vai ter um bebê, um menino. Você vai chamá-lo 

de Jesus. Ele é o Filho de Deus. O que reinará para sempre”! 

Como será que Maria ficou com essa mensagem do anjo? Amanhã você vai saber. 
 

Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 
 
 
ATIVIDADE: Pinte o anjo Gabriel conversando com Maria. 

 

 

ORAÇÃO - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por  

me amar tanto! 

 

 

 

 

 
ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



 

TERÇA-FEIRA: 

 
HISTÓRIA: 

 

Maria ficou surpresa porque o Salvador que todos estavam esperando iria nascer da sua 

barriga. Mas não entendeu como ela iria ficar grávida. 

O anjo explicou: Deus vai plantar dentro da sua barriga a semente dele. Assim você ficará 

grávida, pois nada é impossível para Deus! 

Maria respondeu: “Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra”. 

Quando José descobriu que Maria estava grávida acabou com o noivado, pois não 
acreditou no que Maria tinha falado para ele sobre o anjo. 

Então o anjo Gabriel apareceu no sonho de José e disse para ele casar com Maria, porque 

o bebê que estava na barriga dela era o Salvador e que ele se chamaria JESUS. 

 

José casou com Maria e cuidou dela. Quando Maria já estava com um barrigão, eles 
precisaram viajar da cidade de Nazaré para Belém, foi uma viagem longa. 

Tudo isso aconteceu porque Deus já tinha planejado para Jesus nascer em 
Belém. Deus sempre cumpre o que diz! 

 

Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 

 
ATIVIDADE: Leve José e Maria pelo caminho até a cidade de Belém. 

 

 

ORAÇÃO - Leia e a criança repete: “Eu sei que o Senhor sempre cumpre o que diz.” 

 

 



QUARTA-FEIRA: 

 
HISTÓRIA: 
 

A viagem demorou muito porque Nazaré era longe de Belém. 

Quando chegaram a Belém não tinha lugar para eles ficarem. A cidade estava cheia de 

gente. José e Maria começaram a ficar preocupados porque o bebê estava quase para nascer 

e não tinha nenhum lugar para eles. 

O único lugar que conseguiram ficar foi onde os animais moravam. Isso mesmo! Jesus 
nasceu no mesmo lugar que os animais ficavam. Jesus não tinha berço, nem um quarto como 

você tem. Quando Jesus nasceu, ele foi colocado em uma manjedoura. 

Explique: Manjedoura é o lugar onde se coloca a comida para os animais comerem. Era 
um lugar sujo. 

 

Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 

 
ATIVIDADE: Cole ou desenhe um bebê na manjedoura. Os pais podem desenhar para a criança  
colorir ou imprimir um desenho da internet para a criança colar aqui. 

 

 
 

ORAÇÃO: Leia e a criança repete: “Deus, obrigado por tudo o que tenho!” 
 

 
QUINTA-FEIRA: 

 
HISTÓRIA: 

 

Perto dali, havia alguns pastores que cuidavam das suas ovelhas, quando de repente viram 

um anjo que disse que tinha boas notícias para eles. Ele disse que em Belém havia nascido o 

Salvador, Jesus! 

Os pastores ficaram com muito medo e quando olharam para céu viram muitos anjos 

cantando: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem”. 

O nosso Salvador nasceu e Deus queria mostrar isso para as pessoas. 

Os pastores foram visitar Jesus e o encontraram em uma manjedoura como o anjo tinha 
falado para eles. 

Depois de alguns meses, alguns homens importantes e estudiosos (os magos) também 
foram visitar Jesus. Eles vieram de um lugar muito longe. 

Mas se esses homens moravam longe, como eles souberam que Jesus tinha nascido? 
Medite amanhã e você vai saber. 

 

Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 

 



 
ATIVIDADE: Deus queria que todos soubessem do nascimento de Jesus. Ligue o anjo a quem  
ele foi falar sobre o Salvador. 

 
Para os pastores 

 
Para os animais 

 

ORAÇÃO: Leia e a criança repete: “Deus, obrigado por Jesus ternascido e ser nosso  
Salvador!” 

 
 

SEXTA-FEIRA: 

 
HISTÓRIA: 

 

Responda para a criança: Os magos ficaram sabendo que Jesus tinha nascido porque 

viram uma estrela brilhando muito forte no céu. Então decidiram visitá-lo. 

Seguiram a estrela e encontraram Jesus em uma casa. Quando viram Jesus, eles se 

ajoelharam e entregaram presentes: ouro, incenso e mirra (perfume caro). 

Tanto os pastores, quantos os magos, sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o nosso 

Salvador. 

Jesus cresceu e se tornou um homem obediente a Deus. Ele também era obediente aos 

pais dele aqui na terra, José e Maria. 

Deus mandou o seu filho Jesus aqui para a terra porque ama muito você. 

Este é apenas o começo da vida de Jesus. Ainda 
vamos aprender muito sobre ele Na Nova Baby. 

 
ATIVIDADE: Cubra os pontos e descubra como os magos descobriram sobre o nascimento 

de Jesus. Depois pinte. 

 

ORAÇÃO: Leia e a criança repete: “Deus, eu quero aprender mais sobre Jesus!!” 
 


