
Promessas de Salvação
 “E darás à luz um filho e chamarás seu  nome Jesus; 
porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados". 
Mateus 1:21 (Perguntar às crianças se elas sabem o que é 
”dar á luz”? Quem deu à luz e quem foi o bebezinho que 
nasceu? Dizer que Ele nasceu para nos sal... e deixar as
crianças completarem)

Introdução: Todos ficam felizes
quando uma criança nasce, vocês
não acham? Quem aqui já ficou feliz
porque alguém teve um bebezinho?
Hoje nós vamos aprender sobre a história do nascimento da 
pessoa mais importante que já veio ao mundo. Vocês sabem 
quem é? Isso mesmo: Jesus. Muitas pessoas esperavam pelo 
seu nascimento, pois Deus já havia falado várias vezes para 
algumas pessoas que um dia nasceria alguém muito
especial, que poderia salvar a todos nós de nossos pecados. 
Mas ninguém sabia o nome dele e nem quando ele nasceria.
 

Nasce Jesus

História: Há muitos anos, existia um homem chamado 
José. Ele ficou sabendo que a moça com quem iria se 
casar estava grávida, havia um bebezinho em sua bar-
riga. Ele ficou muito preocupado e quis terminar o 
noivado, mas Deus enviou um anjo para falar com ele 
em sonho.
O anjo disse: “José, descendente de Davi, não tenha 
medo de se casar com Maria porque o bebê foi dado a 
ela pelo Espírito de Deus. Dê ao menino que vai nascer 
o nome de Jesus, que quer dizer: Salvação que vem do 
Senhor.”
Então José  se casou com sua noiva Maria e ficaram
morando em uma cidade chamada Nazaré. Eles
ficaram por lá muito felizes esperando o nascimento 
de seu bebezinho.
Mas quando chegou perto do dia do nascimento, o im-
perador César Augusto (vocês sabem o que é impera-
dor? Era quem mandava no império, que é como se 
fosse um grande país) ordenou que fosse feita uma lista 
de toda a população de Judá e de outras cidades do im-
pério. Para que fossem anotados os seus nomes, todas 
as pessoas tinham que ir para a cidades onde
nasceram. José também teve que ir para Belém, onde 
ele tinha nascido e onde muitos anos atrás nascera 
também o rei Davi.

Quando José e Maria chegaram a Belém, Maria já 
estava quase pronta para ter o bebê, e eles não encon-
traram nenhum lugar para ficar e dormir. A estalagem 
estava lotada, (estalagem é como se fosse um hotel, 
quem já ficou em um hotel?) Então a estalagem estava 
muito cheia e não tinha lugar para eles ficarem.
Eles então conseguiram ficar em uma estrebaria
(alguém sabe o que é uma estrebaria? É o local onde 
dormem os animais, como cavalos, vaquinhas ou ovel-
has, em uma fazenda). 
Naquela mesma noite o bebê de Maria nasceu. A 
mamãe enrolou o bebezinho com uns panos e o colo-
cou em uma manjedoura, que é um lugar de madeira 
feito para colocar a comida dos animais que dormiam 
ali. Obedecendo às ordens de Deus, José deu ao 
menino o nome de Jesus. 
Nos montes próximos de Belém, alguns pastores esta-
vam cuidando de suas ovelhinhas. De repente, apare-
ceu um anjo rodeado de uma luz muito, mas muito 
forte e brilhante. Os pastores ficaram com muito 
medo, mas o anjo falou: “Não tenham medo! Vim trazer 
a vocês uma notícia que vai alegrar todo o povo. 
Acabou de nascer em Belém uma criança, um menino 
que foi enviado por Deus para salvar todo o mundo! É 
fácil saber que o que eu estou dizendo é verdade. É só 
irem até a estrebaria e irão ver o bebezinho enrolado     
       em panos e deitado em uma manjedoura.”

Nesse momento, o anjo foi rodeado por centenas de 
anjos que cantavam alegremente: “Glória a Deus nos 
mais altos céus, e paz na terra àqueles nos quais Ele 
tem prazer.” 
E então os pastores disseram: “O que estamos
esperando? Vamos à cidade ver o menino que o anjo 
nos falou!” Desceram do monte e foram à cidade. 
Procuraram a estrebaria até que a encontraram. Viram 
Maria,  José e o bebê Jesus dormindo na manjedoura. 
Eles ficaram olhando para o bebê com muito amor e
respeito. Então contaram aos pais do bebê a
maravilhosa visão que tiveram dos anjos e a mensagem 
que tinham recebido deles. Depois os pastores 
voltaram para as suas ovelhas glorificando e louvando a 
Deus.
 
Conclusão: Ao saber que Deus havia enviado o seu 
filho, os pastores ficaram muito felizes, pois sabiam 
que isso significava: temos o Salvador Jesus! Ele veio 
para nos salvar e para que possamos ter nossos peca-
dos perdoados para ganhar uma vida eterna ao lado de 
Deus. Para isso, devemos aceitá-Lo como nosso Salva-
dor e sempre pedir a Jesus que nos perdoe de nossas 
falhas. Naquela noite especial, a única pessoa que 
nunca pecaria nasceu.

Momento de oração final: Todos nós que queremos 
um dia morar com Deus para sempre temos que
aceitar a Jesus como nosso Salvador e pedir perdão dos 
nossos pecados para o único que tem autoridade para 
nos perdoar. Se você quer hoje aceitar a Jesus como 
seu Salvador e pedir que Ele o perdoe de seus pecados, 
vamos fazer uma oração.

Sugestão de atividade  - levar máscaras de bichinhos 
como ovelhas, vaquinhas e cavalos e também levar 
panos para reproduzir a cena de Jesus na manjedou-
ra durante a contação da história.

Atividade para colorir crianças até 6 anos

Atividade para  crianças acima de 7 anos


