


Nasceu o Salvador
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• Há muitos anos atrás num país chamado Judéia numa pequena 
cidade chamada Nazaré, morava uma jovem de coração puro.

• O nome da moça era Maria.

• Certo dia, apareceu na casa de Maria um anjo...
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• O anjo disse: Parabéns Maria!

• Deus vai lhe dar uma nenê. Será um menino.

• Como? Não é possível!!!!

• Ainda não me casei com José?

• Anjo: Não se preocupe Maria!

• Esta criança é o filho de Deus.

• Ele vem para os que acreditam nele, vem para salvar.

• Para Deus tudo é possível, não existe nada que ele não possa fazer.

• Maria: Entendi, seja feita a vontade de Deus.
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• José ficou muito preocupado, pois Maria ainda não tinha se casado e 
teriam um nenê.

• O que eu devo fazer...

• Anjo: José não precisa se preocupar. José você pode se casar com 
Maria

• A criança é o filho de Deus, o nome dele será Jesus;

• Ele salvará todos os povos do mundo inteiro.
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• Já estava quase tudo pronto... Vamos partir..

• Não se esforce demais, vamos de vagar, sem pressa.

• Veio uma ordem pare que todos se recenciassem (contar o número 
de pessoas que moravam naquela região)

• Maria e José também lá foram para a cidade de Belém para dar os 
seus nomes.

• José: Maria já estamos chegando em Belém.

• Maria: Estou bem não se preocupe.

• Quando eles chegaram a Belém já estava anoitecendo...
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• Toc, toc, toc

• José: Por favor peço que nos deixe pousar neste hotel, pode ser em 
qualquer lugar, pois Maria poderá ter um nenê.

• Temos lugar, lá na estrebaria onde os animais dormem.

• Pode ser neste lugar?

• Sim, muito obrigado, vamos pousar aqui...
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• Nesta noite, na estrebaria o nenê nasceu.

• Era um menino forte.

• Nascer enrolou o menino num pano e carinhosamente deitou-o numa 
manjedoura.
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• Perto de Belém, pastores guardavam seus rebanhos.

• Era uma noite fria, eles acenderam uma fogueira para se aquecerem 
do frio...

• Os carneirinhos já adormeciam ao redor do fogueira... era uma noite 
silenciosa...

• De repente um clarão iluminou a terra e vozes nunca ouvidas 
inundaram os campos, era a voz dos anjos cantando...

• Gloria a Deaus nas alturas...
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• Não tenham medo! 

• Estou aqui para trazer Boas Notícias a vocês, e elas vão ser motivo de 
grande alegria também para todo o povo!

• Hoje, na cidade de Davi, nasceu o SALVADOR DE VOCÊS

• Cristo, o Senhor!

• Vozes de anjos encheram de esplendor todo os campos.

• Pastores: O filho de Deus nasceu! O Nosso Salvador Nasceu...

• Vamos depressa ver o menino Jesus...

• Ele vai estar enrolado em panos, deiado numa manjedoura.

• Rapidamente seguiram para ver Jesus...
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• Pastores: Encontraram uma estrebaria.

• Lá no campo ouvimos a voz dos anjos que diziam que iria nascer o 
Salvador do mundo.

• Encontramos, é aqui, vamos adora-la.

• Radiante de alegria adoraram o menino Jesus!

• E depois voltaram contentes para avisar a todos do nascimento de 
Jesus.
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• Longe do país da Judéia, magos (estudiosos astrólogos que 
estudavam as estrelas) viram uma estrela diferente que brilhava 
muito...

• Magos: Nunca vi uma estrela tão diferente que brilhava tanto, Será 
que aconteceu alguma coisa ruim!!!!

• No livro está escrito que acontecerá uma coisa maravilhosa.

• Fiquem alegres, nascerá um Rei!!!!

• Esta estrela é um sinal de que nascerá um Rei...

• Uma Rei até hoje nunca visto. Nosso Salvador.
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• Os reis magos montados em seus camelos caminharam para o 
ocidente..

• Seguiram a estrela que brilhava.

• Vamos chegar até o lugar onde nasceu o Rei Jesus.

• A estrela nos ensinará o caminha até lá, ainda bem.

• Vamos depressa, quero muito conhecer o menino.

• Os magos finalmente chegaram ao país da Judéia na cedade de 
Belém.
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• Fizeram uma longa viagem e cansados, finalmene encontraram o 
lugar onde nasceu o menino Jesus.

• Deus mandou ao mundo um salvador e quando souberam disto 
vieram do país do oriente apressadamente conhecer o menino Jesus, 
O Salvador.

• Que maravilha poder conhecer o Salvador.

• Trouxerá presentes como: Ouro, uncenso e mirra.

• Os magos ali mesmo elevaram de coração um culto de adoração a 
Deus.


