
Baseado em Lucas 2:1–20.
Capítulo 2: Jesus Nasceu

Por volta do tempo que 
era para Jesus nascer, o 
imperador Romano César 
Augusto, decretou que 
fosse feito um censo1 em 
todo o império romano.

Eu, César Augusto, 
imperador de Roma, 

decreto que todos que 
habitam no império 
devem registar seu 
nome e possessões.

1 censo: contagem 
que o governo 
faz das pessoas 
que vivem em 
determinada 
região  

Um Homem Chamado Jesus



A família de José 
nascera em Belém, uma 
pequena cidade perto 
de Jerusalém. Por isso, 
José levou Maria, sua 
noiva, e viajaram até 
Belém.

Todos devem voltar à 
sua terra natal para se 
registrarem e pagarem 

impostos.



A viagem foi longa e 
cansativa, e Maria estava 
prestes a dar à luz. 
Caminharam dia após 
dia, até que finalmente 
chegaram a Belém. 
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 Ai, José, estou 
muito cansada! 
Vamos procurar 
um lugar para 

ficarmos.

Sim, Maria, foi uma 
viagem muito longa. 
Vou perguntar aqui 

se têm lugar.

 Viemos de longe, 
e a minha esposa 

está muito cansada. 
Precisamos de um 
lugar para ficar.



Sinto muito, mas 
Belém está cheia de 

gente.

Com tantas pessoas que 
vieram se registrar, 

não temos mais lugar.

O único lugar que 
posso lhes oferecer 

para passarem a 
noite é uma cama de 
palha no estábulo.

Muito obrigada, 
o senhor é muito 

amável! Está ótimo 
para nós.



José, o bebê 
vai nascer  
esta noite!

Minha nossa! 
Vou preparar 
um lugar para 

você.

Pronto, eu vou... 
vou buscar água.

Aqui está, Maria. Não 
é grande coisa, mas 
pelo menos podemos 
descansar durante a 

noite, e os animais vão 
nos manter aquecidos.



José fez uma pequena cama de palha para Maria, e 
foi ali, naquele humilde lugar, que nasceu o primeiro 
filho de Maria, Jesus. Ela o embrulhou em alguns 
panos e o deitou cuidadosamente na manjedoura.

Pronto, meu 
nenezinho, 
agora pode 

dormir.



Nessa mesma noite, num lugar não muito distante, 
alguns pastores guardavam suas ovelhas nos 
montes.

Está tudo 
bem, 

Ismael?

 De repente, apareceu um anjo. 
Os pastores ficaram assustados. Não tenham 

medo! Eu lhes 
trago boas 

novas.

Sim, as ovelhas 
estão dormindo. 

Está uma noite tão 
linda.



 Esta noite, 
nasceu em Belém 
o Salvador, Cristo 

o Senhor.

Vocês 
encontrarão o 

bebê embrulhado 
em panos e 

deitado numa 
manjedoura.

Nesse momento, o céu ficou repleto de 
uma multidão de anjos, que cantavam 
louvores a Deus: “Glória a Deus nas 
Alturas, e paz na terra a todos os 
homens.”



Vamos a Belém 
ver o menino!

Olhem, tem 
uma luz no 
estábulo.

 Rápido! 
Vamos 
vê-lo.



 Logo entraram 
no estábulo, onde 
encontraram Maria, José e 
o bebê, exatamente como 
os anjos haviam dito. 



Depois, os pastores foram embora 
e contaram as maravilhosas notícias 
para todos, o que tinham visto e o 
que os anjos haviam dito.

O que está 
acontecendo?

O Salvador nasceu 
esta noite, aqui em 

Belém!

 Obrigado, meu 
Deus, por mandar 
o Salvador e nos 
permitir vê-lo!

Acordem! 
Acordem 

todos!
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