
Pois Deus amou 
tanto o mundo, que 
entregou o seu Filho 
único, para que todo 
o que nele crê não 
pereça, mas tenha 
vida eterna. (João 
3:16 BJ) 

OS SUPER-HERÓIS DO NATAL!
Feliz Natal, crianças! 
Estão prontos para a 

nossa aula?

Estamos, Srta 
Noelle!

Fiquei a 
semana toda 
esperando 

por ela. 

O Natal sempre 
me faz sentir feliz.

Esse presente é Jesus. 
Deus enviou Jesus à terra 
como sinal do Seu grande 

amor por nós. E o Natal é a 
época especial do ano em que 

podemos recordar o incrível 
amor de Deus.

Eu também 
adoro o Natal! Quando 

pensamos no primeiro Natal, 
podemos louvar Jesus pelo 
maravilhoso presente que 

Ele nos deu. 



Muito tempo atrás, naquela maravilhosa noite, os anjos 
falaram para os pastores do nascimento do Filho de Deus, e 
os pastores correram alegremente para adorar o rei recém-

nascido. 

Eles louvaram a Deus por ter enviado Jesus 
para a terra, e nós podemos fazer a mesma 

coisa. 



Jesus adora ouvir os nossos louvores! É como se você 
sorrisse para Ele e o seu sorriso fosse tão grande que 
fosse de um de seus braços erguidos até o outro. Isso 

sim seria um GRANDE sorriso!

Podemos louvar e 
agradecer a Deus durante 
esta época de Natal, em 

que recordamos o que é o 
Natal. 



Tem muitas coisas 
pelas quais podemos 

agradecer a Jesus, que 
nos lembram da maravilha 

do Seu amor.

Podemos agradecer a 
Jesus por ter vindo à 
terra na forma de uma 
criancinha. Ele deixou 
o Seu lar e o Seu Pai 
para poder viver entre 
nós e nos entender 
melhor. 

A vida de Jesus na 
terra foi um presente 

para cada um de 
nós. Foi uma forma 
de conhecermos e 
entendermos Deus 

melhor.

Outra forma de 
mostrarmos a nossa gratidão por 
Jesus é procurando maneiras de 

transmitirmos esse amor 
a outros. 

Você consegue 
pensar em alguma 
forma de mostrar o 

amor de Deus a 
outros? 



Podemos ser super-
heróis de amabilidade 

e alegria! 

Nós podemos pensar em 
formas de levar felicidade 

e alegria a outras pessoas. 

Dona Lin, trouxe-lhe um 
convite para a nossa 
peça de Natal. Espero 
que a senhora possa ir!

Muito obrigada, 
Flávio. Adoraria 

ir!

O que é que eu posso fazer para 
ajudar a mamãe? Ah, talvez eu 

possa brincar com o Tonico, para 
ela poder trabalhar no seu projeto 

especial. 



Podemos visitar um amigo que 
talvez esteja passando por um 

momento difícil e fazer algo 
especial para ele. 

Fazer coisas amáveis para 
os outros é uma maneira 

maravilhosa de mostrarmos 
a Jesus o quanto O amamos. 

Também podemos mostrar-Lhe 
amor louvando-O por tudo que 

Ele faz por nós. 

Como está se sentindo 
hoje, Diego? Quer que leia 

seu livro preferido para 
você? 

Você gostaria de 
louvar Jesus pelo 

quê? 

Jesus é o meu melhor amigo. 
Ele nunca me abandona, 

aconteça o que acontecer. 



São tudo ótimas coisas pelas 
quais louvar Jesus. Por que 

não oramos e pedimos a 
Jesus para nos ajudar a ser 

tudo isso este Natal. 

Fico feliz por Jesus 
cuidar bem de nós. 

Ele nos cura quando 
estamos doentes. 

O amor de 
Jesus me faz 
muito feliz!

O amor de Jesus por mim 
faz com que seja mais fácil 

eu ser amável e mostrar 
interesse pelos outros. 



Jesus, obrigado pelo Seu magnífico amor por nós. 
Ajude-nos a ser exemplos da Sua amabilidade e 

amor pelos outros, para fazer com que esta época 
do ano seja uma experiência memorável para todas 

as pessoas que conhecermos.

Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus 
discípulos. (João 13:35 NTLH)
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Por favor, nos mostre formas de 
podermos ser super-heróis de 

amabilidade e felicidade para outros! 
Amém.

Amém!


