
O que e o Natal
Viva! Estamos 
em dezembro!

Isso mesmo. 
O Natal está 

chegando.

Mãe, o que  
é o Natal?

Por que a  
gente comemora o 

Natal?

e



São boas perguntas.  
Por que não tentar 

descobrir o que é o Natal?

Tem a ver com enfeites, 
decorar tudo bonito?

Tem a ver com dar e 
ganhar presentes?

Ou pisca-pisca e luzes 
coloridas?

Tem a ver com pinheiros  
e guirlandas?

Ou canções de Natal, 
histórias e trabalho manual? Coisas gostosas e 

comida deliciosa?



Olha, todas essas são  
coisas que fazemos para comemorar o 

Natal. Vou dar uma pista: o Natal  
tem a ver com alguém especial. …

…Nessa época  
tão maravilhosa do  

ano, estamos festejando  
o aniversário desse  
alguém. Conseguem 
adivinhar de quem  

estou falando?

JESUS! 

Isso mesmo! No Natal 
celebramos Jesus, o Filho de 

Deus!



Mas por que comemoramos 
o aniversário de Jesus 

com pinheiros, decorações 
e luzes?

E por que 
damos 

presentes uns 
aos outros?

São maneiras que nos ajudam a 
lembrar de Jesus e a mostrar 

como estamos felizes por Jesus 
ter vivido na terra.



Quando vemos as lindas  
luzes de Natal, lembramos que 

Jesus é a luz do mundo. Ele trouxe 
luz e amor às nossas vidas e 

corações.

Quando damos presentes  
uns aos outros, ou doamos o nosso tempo 
para fazer alguém feliz, comemoramos o 
maravilhoso presente que Jesus trouxe 

para nós—a salvação e o perdão dos 
nossos pecados.



Ah! E quando cantamos canções 
de Natal juntos, estamos nos 

regozijando com o nascimento de 
Jesus.

Exatamente! 

1 Tradução livre de “Joy to the World” [Alegre-se mundo]; letra de Isaac 
Watts (1674–1748) e música de George Frederick Handel (1685–1759)
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Mas e os enfeites  
e a árvore de Natal? 

O que isso tem a 
fazer com o Natal?

Olha, além de ser uma 
maneira maravilhosa de 
trazer um sentimento 

especial aos nossos lares 
nessa época, muitos efeitos 

também nos lembram de 
Jesus e do milagre do 
primeiro Natal a tanto 

tempo atrás.

A estrela no topo da árvore 
nos recorda da estrela que 

guiou os reis magos até 
Jesus.

Isso mesmo.



Antigamente, tocavam os sinos da cidade ou igreja para 
comemorar algum acontecimento especial. O nascimento 

de Jesus foi um evento maravilhoso, e os sinos nos 
lembram de que podemos contar aos outros as boas 

novas sobre Jesus, o presente de amor de Deus.

O doce  
em forma de 
bengala me 
lembra do 

cajado  
de pastor.

É mesmo.  
E também que Deus 

é o nosso pastor 
atencioso que  
cuida de Suas 

ovelhinhas.

Ele pode usar 
o cajado para 
resgatar um 

cordeirinho preso 
no mato. 

Exatamente. 



Esses anjos me  
lembram os anjos que 

Deus enviou para dar aos 
pastores a boa notícia do 

nascimento de  
Jesus.

Verdade. E Deus também 
enviou anjos para avisar 
Maria e José do presente 

que ia lhes dar...

E a guirlanda, 
mamãe?

A guirlanda é um círculo, ou seja, não 
tem começo ou fim. Exemplifica o amor 

de Deus por nós, que é eterno e infinito.
Quer dizer 

que Ele vai nos 
amar para 

sempre!

Com certeza!

Papai, olha só!

Que lindo!

…O Menino 
Jesus!



No Natal comemoramos  
Jesus juntos, com a família e os 
amigos. É a época do ano quando 

nos lembramos do grande amor de 
Jesus por nós, e podemos também 

refletir esse amor e gentileza  
para outros.

Eu adoro o 
Natal!

Eu 
também.

Alguém sabe o que é o Natal?
Será brinquedos e presentes finos

Arrumados e embrulhados
Pra meninas e meninos?

Será castanhas e rabanadas,
Ou árvores com luzes a piscar?

Não é iswo que é o Natal;
Tenho certeza que é muito mais.

Cristo nasceu nesse dia feliz,
E é isso que é o Natal.

Cristo nasceu nesse dia feliz,
E é isso que é o Natal.

Sim, é isso que é o Natal!                                       
                                      —Autor desconhecido
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