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Encarte do Mensageiro Luterano de dezembro de 2021

Olá, amiguinho! Que prazer estarmos juntos novamente, nesta lição do Mensageiro Lu-
terano da Criança! Durante todo o ano, eu e as professoras Andrea Orsingher, Denize 
Agner, Jeane Guths e Jeane Muller contamos a você muitas histórias das crianças da 
Bíblia, não é mesmo? Vamos relembrar um pouco de cada uma delas? Ligue os perso-
nagens da coluna à esquerda com fatos da sua respectiva história, na coluna à direita:

Jesus foi criança também!

Samuel e os filhos de Eli *

João Batista *

Um bebê vivo e um bebê morto *

Ismael e Isaque *

Esaú e Jacó *

Moisés e Miriã *

O filho doente de uma viúva *

A serva de Naamã *

José *

• Dois irmãos que foram separados

• Dois irmãos gêmeos diferentes

• Um menino invejado pelos irmãos

• Um bebê no rio e sua irmã 

• O profeta Elias ressuscitou a criança

• Uma menina escrava e sem nome 

• Um ouvia Deus e os outros não ouviam o pai

• O rei Salomão fez justiça para uma mãe

• Um bebê nasceu para anunciar o Salvador



Quantas histórias lindas! Quantas lições aprendemos! E nesta 
última lição do ano, vamos falar da criança mais importante de 
todas! Você sabe quem ela é? Preste atenção nas dicas para ter 
certeza! Depois, escreva o nome do bebê:

___ ___ ___ ___ ___

Dica 1: Seu nascimento é o cumprimento da promessa 
de Deus, desde Adão e Eva.
Dica 2: Sua mãe não engravidou de um homem.

Parabéns! Você acertou! Jesus é a criança mais importante, 
porque, por seu nascimento, vida, morte e ressurreição entre 
nós, seres humanos, todos nós temos a oportunidade de crer 

e de estar com Deus e com Jesus, um dia, na eternidade! A fé em Jesus nos torna filhos de 
Deus! A história do nascimento de Jesus foi contada em detalhes por dois homens inspirados 
por Deus: os evangelistas Mateus e Lucas. Vamos relembrar com eles como nasceu o 
nosso Senhor Jesus Cristo. Confira os textos bíblicos para preencher as lacunas 
com os nomes corretos:

JOSÉ – ESPÍRITO SANTO – ABRAÃO – EMANUEL – DAVI

Mateus, no capítulo 1, conta que ________ 
e ___________ (versículo 17) são parentes 
de gerações passadas de José. Ele cuidou do 
menino Jesus como pai, junto de Maria, a mãe. 
Ela engravidou pelo _____________ (v. 18) 
ainda virgem, ou seja, antes de se casar e dor-
mir com José, seu noivo. Estava tudo nos planos 
de Deus. Um anjo explicou para Maria e, de-
pois, para ______________ como tudo de-
veria acontecer. Até mesmo o nome do bebê 
foi anunciado pelo anjo: _______________, 
(v. 23), que significa “Deus conosco”.

Lucas, no capítulo 1, conta com que palavras 
o anjo anunciou a Maria que ela tinha sido a 
escolhida de Deus para ser a mãe de Jesus! 
Complete o que disse o anjo, consultando 
o texto bíblico de Lucas 1.29-35 (NAA).

— Salve, agraciada! O Senhor está com 

você. Não tenha __________, Maria; por-
que você foi abençoada por Deus. Você ficará 
____________ e dará à luz um filho, a quem 
chamará pelo nome de ____________. Este 
será grande e será chamado Filho do Altíssimo. 
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. 
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e 
o seu reinado não terá fim. O ____________ 
virá sobre você, e o poder do Altíssimo a en-
volverá com a sua sombra; por isso, também 
o ente santo que há de nascer será chamado 
________________.



Muito bem! Agora, continue com o evan-
gelho de Lucas aberto para completar as la-
cunas que seguem: Quando chegou o tempo 
de a criança nascer, José e Maria não estavam 
em ____________ (Lucas 2.4), onde mo-
ravam. Eles tinham ido para outra cidade, 
___________, (Lucas 2.4) para se alistarem 
no censo convocado pelo governo. Belém es-
tava muito movimentada. Maria e José não en-
contraram lugar para pernoitar nas hospedarias 
da cidade. E ela estava tão cansada da viagem!

Mas Deus providenciou que alguém ofere-
cesse para eles uma estrebaria, e ali, naquela 
noite, entre animais do campo, Jesus nasceu. Seu 
primeiro bercinho foi uma _____________ 
(Lucas 2.7), o lugar onde se coloca a palha que 
os animais comem. E novamente anjos anuncia-
ram Jesus. Agora, quem recebeu a notícia ma-
ravilhosa dos anjos foram os pastores do cam-

po! Complete as lacunas 
conforme Lucas 

2.10-14.
— Não te-

nham medo! Es-
tou aqui para 
lhes trazer boa-
-nova de grande 

_____________, 
que será para 

todo o povo: é 
que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o 
________________, que é Cristo, o Senhor. 
E isto servirá a vocês de sinal: vocês encon-
trarão uma _______________ envolta em 
_______________ e deitada em manjedoura. 

E, de repente, apareceu com o anjo uma 
multidão do exército celestial, louvando a 
Deus e dizendo: “Glória a Deus nas maiores 
alturas, e ______________ na terra entre os 
______________, a quem ele quer bem”.

Deus permitiu que o seu filho nascesse em 
simplicidade, humildade e pobreza para nos en-

sinar que bens, riqueza e conforto não são o 
mais importante nesta vida. Apesar das condi-
ções de seu nascimento, o menino Jesus teve 
o amor e o cuidado de seus pais terrenos, José 
e Maria; o anúncio e a comemoração do seu 
nascimento pelos anjos; uma estrela para mar-
car o lugar onde estava; o carinho dos pastores 
e os presentes dos reis magos que o visitaram 
e o adoraram, e a proteção de Deus contra o 
perverso rei Herodes, que queria matar o bebê 
Jesus. Agora, encontre e circule, no caça-
-nomes ao lado, os personagens bíblicos 
sublinhados no texto lido:

LÚCIA   JOÃO   
MARIA   MARCOS   
LEIA  PASTORES  

JUSTINA   MARTA  
RUAN  LEANDRA  
MATEUS  PAULA  

HENRI  JÚLIA   JOSÉ  
JOANA  REGINA 

E assim, no mês de dezembro, nós, cristãos, 
temos uma data para lembrar essa história que 
mostra o amor de Deus por nós, que nos sal-
va do pecado que condena, afasta e faz sofrer. 
No Natal, palavra que significa nascimento, e 
em todos os dias da nossa vida, Jesus precisa 
ser o mais importante! Todas as outras coisas 
– árvores e enfeites, comidas e bebidas, festas e 
presentes – não terão sentido algum se a fé em 
Jesus não estiver em nosso coração e em nossa 
família.

JAIRO  CARMEM  
PEDRO  MARCELA 
ANJOS  MILTON 

ESTRELA  BRUNO 
MARINA  HERODES 
CARLOS  MAGOS 

ALEX  AMÉLIA  JESUS 
ANTÔNIO  ROSE

Criança 
amada, eu peço a Deus 

que Jesus seja muito especial para 
você, porque você é muito importante para 
Jesus! Que, neste Natal, Deus abençoe todas 
as pessoas da sua casa e também conceda 

um ano novo de paz, saúde e fé em 
Cristo! Amém! Feliz Natal!



Conheça alguns amigos e as histórias dos seus nomes

Fernanda: Aquela que busca 
a paz; Rafael: Curado por Deus; 
Henrique: Senhor do lar, gover-
nante da casa. Congregação Trinda-
de, Maripá, PR.

Davi Luiz Jeske. Escolhido pela 
mamãe Renata e o papai Anderson. 
O nome DAVI é da Bíblia e significa 
“o amado, o querido, o preferido”. 
Eu gosto muito do meu nome, por-
que Davi foi um grande rei.

Cauã Vinicius dos Santos. Es-
colhido pelos pais. Cauã tem origem 
tupi e significa gavião, falcão. Pessoa 
com este nome simboliza uma vitória 
já conquistada. Meus pais fizeram vá-
rios tratamentos para que eu pudesse 
existir. Por isso, sou uma vitória para 
eles. Vinicius tem origem do latim e 
significa aquele que cultiva uvas. Indi-
ca uma pessoa ousada e criativa. Acho 
que é por isso que tenho muitas ideias. 
Congregação Emanuel, Sinop, MT.

Caio Felipe dos Santos.  Es-
colhido pelos pais. Caio tem ori-
gem do latim e significa alegre. 
Sou bem alegre mesmo, mas te-
nho meus momentos de brabeza 
também. Felipe tem origem grega 
e significa amigo dos cavalos. Mas 
eu não gosto de cavalos. Gosto de 
tubarão e tartaruga. Congregação 
Emanuel, Sinop, MT.

Vicente Luís Feistel. O nome 
foi escolhido pelos meus pais por 
gostarem dele e por ser um nome 
forte, bonito, antigo e de fácil pronún-
cia. O nome significa vencedor.

Isabela Laís Feistel. O nome 
foi escolhido pelos meus pais por 
gostarem dele e por ser um nome 
forte, bonito, antigo e de fácil pro-
núncia. Biblicamente, o nome é de-
rivado de Isabel, a qual era temente 
a Deus. 


