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•  “Jimmy Volta Para Casa no Natal”
o Quem é Tintim na história?
o A mãe de Jimmy lembrava-o sempre de fazer o quê?o Quem entrou primeiro na casa, o menino ou o cachorro? O que é que os donos da casa descobriram no tapete?

•  “Pilhas de Presentes Para Jesus”

o Que presentes Jesus quis abrir primeiro?

o Nomeie três presentes que foram 

oferecidos a Jesus.

o Que presente você planeja oferecer a 

Jesus hoje?

•   O Anjo e os Presentes”o Quais as três coisas que o anjo deu para Bruno.
o Que presente tinha a ver com frango frito?o Que presente para Jesus tinha rabiscos 

desenhados?
o Pergunte aos seus pais se viram você dar um 

presente para Jesus recentemente.

•   “A Velha Castanheira e o Pinheiro” (acompanha áudio em inglês)
o Por que a castanheira estava perdendo suas folhas?o Mencione três situações em que a castanheira deu suas folhas.

o Para quem a árvore deu suas últimas folhas?o Verdadeiro ou Falso: O pinheiro mudou sua atitude em relação à árvore.

•  “O Conto de Um Burro” (acompanha áudio 

em inglês)

o Quem é que o burro sonhava carregar?

o Quem é que ele acabou carregando?

o Que outros animais estavam no 

estábulo?

 

[Será postado no dia 12 de dezembro de 2018]

[Será Postado em 19 de dezembro de 
2018]

•   “A Fascinante História 
do Primeiro Natal” 

•  “Um Homem Chamado Jesus, Capítulos 1-4”

•  “Conhecendo o Novo Testamento: Quando Jesus Nasceu”

Durante o mês, passem momentos agradáveis lendo as histórias e respondendo às perguntas.
Compilado pela equipe do Meu Estúdio Maravilhoso. 

Ilustrado por Sabine Rich, Leila Shae, Y.M., Didier Martin, Jac Sailor, Tamar, and Sandra Reign. Designed by Roy Evans. 
Publicado pelo My Wonder Studio. Copyright © 2018 por A Família Internacional

http://www.mywonderstudio.com/level-1/2012/12/12/jimmys-christmas-homecoming.html
http://www.mywonderstudio.com/level-1/2012/12/5/piles-of-presents-for-jesus.html
http://www.mywonderstudio.com/level-1/2014/12/18/audio-the-old-maple-and-the-fir.html
http://www.mywonderstudio.com/level-1/2011/12/21/a-donkeys-tale.html
http://www.mywonderstudio.com/level-1/tag/a-man-named-jesus
http://www.mywonderstudio.com/level-1/tag/a-man-named-jesus
http://www.mywonderstudio.com/level-1/tag/a-man-named-jesus
http://www.mywonderstudio.com/level-1/2016/12/21/lets-learn-the-new-testament-when-jesus-was-born.html
http://www.mywonderstudio.com/level-1/2016/12/21/lets-learn-the-new-testament-when-jesus-was-born.html
http://www.mywonderstudio.com/

