
Livro Para Colorir

Pequenos Tesouros 
da Bíblia
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Baseado em Mateus 
1:18-25, 2:1–11 e 

Lucas 1:26–38, 2:1–20
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No vilarejo de Nazaré vivia uma jovem chamada Maria.

Ela iria se casar em breve com um carpinteiro chamado José.
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Um dia, apareceu um anjo para Maria. A princípio ela ficou assustada 
com o que viu.

— Não tenha medo — disse o anjo.   
— Trago boas notícias. Deus escolheu você para ser a mãe do Seu filho.
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Maria ficou maravilhada com o que o anjo lhe disse e respondeu:  
— Fico feliz de fazer o que Deus deseja. 

Quando o anjo foi embora, Maria foi correndo procurar José para lhe dar a 
maravilhosa notícia.
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José ficou feliz com essa notícia e prometeu cuidar bem de Maria e do bebê.

Um anjo também visitou José num sonho. — Cuide bem de Maria — disse o 
anjo. — Ela terá um bebê especial… o Filho de Deus.



José albardou um burro para Maria montar, e partiram na sua jornada.
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Algum tempo depois, José e Maria tiveram que viajar até Belém.



Quando chegaram a Belém, havia tantas pessoas também visitando a cidade 
que não conseguiram lugar para passar a noite.

— Você não pode ficar aqui — disse o dono de uma estalagem de mau humor.  
— Mas a minha esposa está quase tendo neném — explicou José.
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O dono da estalagem pensou por alguns momentos e depois disse que 
poderiam ficar no estábulo.

José e Maria estavam felizes por terem um lugar para ficar, apesar de ser um 
estábulo cheio de animais.
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Naquela noite maravilhosa Jesus nasceu!

Maria o colocou numa manjedoura, sobre o feno macio. 
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Lá longe nas colinas pastores cuidavam de suas ovelhas.

De repente apareceram anjos no céu para lhes dar a surpreendente notícia do 
nascimento de Jesus.
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Quando os anjos desapareceram, os pastores se apressaram para encontrar o 
Menino Jesus. Eles o encontraram e seu coração se encheu de alegria.

Algum tempo depois, homens sábios vieram em busca de Jesus.  
— Vimos a estrela — disseram — e ela nos guiou até aqui.
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Os homens sábios trouxeram presentes fabulosos para Jesus:  
ouro, incenso e mirra. 

E esta é a verdadeira história do primeiro Natal,  
quando Deus enviou Seu filho, Jesus, à terra.
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Instruções para fazer um livro de histórias da Bíblia para você:
1. Colorir as gravuras.

2. Cortar cada página no meio, ao longo da linha preta.
3. Juntar as páginas em ordem e grampear do lado esquerdo para fazer um 
livrinho.

O Fim
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