
Deus quer que as pessoas 
no mundo inteiro fiquem 

sabendo do nascimento de 
Jesus e que Ele veio à Terra 

para lhes trazer o amor e 
salvação de Deus. O Natal 
é uma época maravilhosa 

para falar às pessoas sobre o 
presente de Deus.

Você também pode ser um 
anjo de Natal e anunciar o 
nascimento de Jesus, do 

mesmo jeito que os anjos 
anunciaram o Seu nascimento 

para os pastores.

Anjos de 
Natal



Outra forma de ser um anjo de 
Natal é cantando músicas sobre 
o amor de Deus para outros 
ouvirem.

Quando cantam louvores a Deus, 
vocês são como os anjos que Deus 
mandou para proclamar as boas 
novas de que Ele enviou o Seu 
Filho para trazer amor e alegria 
eternas para todos aqueles  
que O recebessem.

Ou talvez queiram fazer 
uma peça de Natal para 
seus familiares e amigos 
verem.

“Eis dos anjos a harmonia!”

Por favor,  
o nosso bebê 

está quase 
nascendo!



Outra forma de ser um anjo de 
Natal e falar às outras pessoas 
do nascimento de Jesus é dando 
folhetos sobre Jesus para as 
pessoas que você encontra.

Você também pode fazer 
desenhos do primeiro Natal 
para dar para as pessoas. 
Pode dá-los para pessoas 
novas que conheça ou para 
seus amigos e familiares.

Isto é para 
você!

Obrigada!

Vou mandar este 
para o Sr. Carlos 

como agradecimento 
por ser tão bom 

professor.

Estou fazendo um 
desenho de Jesus na 
manjedoura para dar 

para os nossos amigos 
da loja de sorvete.
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Também podem orar para as 
pessoas sentirem um toque do amor 
de Jesus e O conhecerem durante o 
Natal.

Segue-se uma oração que 
vocês podem fazer, pedindo 
a Deus para ajudá-los a serem 
anjos de Natal nesta época.

Faça Deus feliz este 
Natal, sendo um anjo 

de Natal!

Mostre-nos  
formas de espalhar o 
Seu amor, esperança 

e paz para as pessoas 
que conhecemos! 

Amém.Jesus, obrigado  
por ter vindo e vivido na 

terra, e depois morrido por 
nós para que pudéssemos 

desfrutar do Seu amor 
para sempre.

Jesus, obrigado 
pelos nossos 

amigos da loja de 
sorvete!

Pedimos que eles  
tenham um bom Natal e 

fiquem conhecendo mais 
sobre o Seu amor  

por Eles.


