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Maria recebe uma visita
Maria recebeu uma visita especial. Deus mandou o anjo Gabriel com a boa notícia: “Maria, 
alegre-se, pois você vai ter um bebê, e será Jesus o nome Dele”. Jesus é o Salvador, o Filho 
que Deus prometeu enviar a fim de perdoar os pecados e nos salvar.
Maria ficou alegre e agradecida a Deus por ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela 
até fez um cântico de louvor (Lc 1.46-47). Como Maria, devemos ficar alegres e agradecidos 
a Deus por ter-nos dado o Salvador Jesus.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

VISITAS ESPECIAIS
BASE BÍBLICA:

LUCAS 1.26-38

“... grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso, estamos alegres.”
Salmo 126.3

NOME DATA

Agradeçam a Deus por enviar Jesus, o Salvador. Peçam que seu filho desenhe um anjo atrás 
da ficha.



3

José recebe uma visita
José era o noivo de Maria. Certa noite, enquanto ele dormia, o anjo Gabriel lhe apareceu 
em sonho, dizendo: “Maria vai ter um Filho, e o nome Dele será Jesus”. José se casou com 
Maria e cuidou dela com carinho. Eles ficaram aguardando a chegada de Jesus e estavam 
agradecidos a Deus pela vinda do Salvador. Nós também devemos agradecer a Deus por 
mandar Jesus para ser o Salvador. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

2

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

MATEUS 1.18-24

“... grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso, estamos alegres.”
Salmo 126.3

NOME DATA

Compartilhem com alguém que Jesus veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Peçam que 
seu filho recorte rostos de pessoas sorridentes, extraídos de revistas, e cole-os atrás desta ficha.

TEMA DO MÊS:

VISITAS ESPECIAIS



3

Maria visita Isabel

Maria, feliz com o bebê que estava esperando, decidiu visitar a sua prima Isabel, que também 
estava grávida. Quando Maria chegou à casa de Isabel e a cumprimentou, o bebê de Isabel 
mexeu na barriga dela. Isabel disse: “Você recebeu um grande presente de Deus, porque a 
criança que vai nascer será muito especial”! Maria ficou na casa de Isabel por vários dias, e 
elas puderam conversar sobre os bebês.  

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

3

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

LUCAS 1.39-45

“... grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso, estamos alegres.”
Salmo 126.3

NOME DATA

Lembrem-se de agradecer a Deus por Jesus. Peçam que seu filho cole ou desenhe figuras de 
utensílios de bebês atrás da ficha.

TEMA DO MÊS:

VISITAS ESPECIAIS



3

Maria volta para casa

Tanto Maria quanto José receberam a visita do anjo, que deu a notícia de que Maria teria um 
bebê e o nome dele seria Jesus, o Salvador. Depois, Maria foi visitar a sua prima Isabel, que 
também estava grávida. Quando Maria a cumprimentou, o bebê de Isabel mexeu na sua barriga. 
Isabel disse que Maria e o bebê eram abençoados. Maria voltou para casa a fim de esperar o 
bebê nascer, porque Deus prometeu que mandaria o Salvador.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

LUCAS 1.39-45,56

“... grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso, estamos alegres.”
Salmo 126.3

NOME DATA

Agradeçam a Deus porque Ele cumpre as Suas promessas. Peçam que seu filho desenhe uma 
carinha alegre no verso da ficha.

TEMA DO MÊS:

VISITAS ESPECIAIS



3

Uma viagem difícil

Maria estava grávida e logo o seu bebê iria nascer. José e Maria tiveram que fazer uma 
viagem longa e difícil. Eles estavam indo a uma cidade chamada Belém. José e Maria não 
precisavam ficar preocupados, pois o bondoso Deus iria cuidar deles nessa viagem.
Assim como José e Maria estavam sob os cuidados de Deus, você e sua família também 
estão. Deus cuida de vocês em todo o tempo.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

JESUS CHEGOU!
BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.1-5

“... hoje vos nasceu... o Salvador, que é Cristo, o Senhor.”
Lucas 2.11

NOME DATA

Agradeçam a Deus pelo amor e cuidado Dele. Peçam que seu filho fale algumas situações do 
cuidado de Deus na família. Registrem a lista no verso da folha.



3

Nasceu o Salvador!

José e Maria chegaram à cidade de Belém e foram procurar um lugar para dormir. Maria 
estava grávida e muito cansada. A cidade estava lotada. Eles não encontraram nenhum lugar 
para ficar e tiveram de ir para um estábulo, lugar bem simples, onde os animais dormem. 
E sabem o que aconteceu? Naquele lugar, Jesus nasceu! Jesus veio ao mundo para salvar as 
pessoas dos pecados. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

2

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.6-7

NOME DATA

Lembrem-se de agradecer a Deus por ter enviado o Salvador. Por meio de Jesus, podemos nos 
aproximar de Deus. Peçam que seu filho desenhe atrás da ficha o bebê Jesus na manjedoura.

“... hoje vos nasceu... o Salvador, que é Cristo, o Senhor.”
Lucas 2.11

TEMA DO MÊS:

JESUS CHEGOU!



3

Os pastores se alegram com a notícia

Quando José e Maria chegaram a Belém, eles tiveram que ir para um estábulo. O bebê Jesus 
nasceu ali! José cuidou de Maria e do bebê.
Alguns pastores estavam cuidando das ovelhas no campo. Era noite. De repente, apareceu um 
anjo perto deles. E o anjo trouxe a melhor notícia do mundo: Nasceu Jesus, o Salvador! Depois, 
apareceram muitos anjos cantando: “Glória a Deus nas maiores alturas do céu! E paz na terra para 

as pessoas...” (Lc 2.14 NTLH) Os pastores ficaram alegres com a notícia.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

3

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.8-14

NOME DATA

Peçam que seu filho desenhe atrás da ficha uma boca sorridente, demonstrando que está contente 
por Jesus ter vindo ao mundo.

“... hoje vos nasceu... o Salvador, que é Cristo, o Senhor.”
Lucas 2.11

TEMA DO MÊS:

JESUS CHEGOU!



3

Os pastores querem ver Jesus!

Havia alguns pastores no campo, cuidando das ovelhas. À noite, de repente, apareceu ali 
um anjo trazendo a boa notícia: Nasceu Jesus, o Salvador! Depois, apareceram muitos anjos, 
louvando a Deus.
Assim que os anjos voltaram para o céu, os pastores foram correndo visitar Jesus. Chegando 
ao estábulo, viram Jesus e ficaram tão felizes que saíram falando do Salvador pra todo mundo. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.15-20

NOME DATA

Ajudem seu filho a confeccionar um cartão e usem-no para falar de Jesus a um parente ou amigo.

“... hoje vos nasceu... o Salvador, que é Cristo, o Senhor.”
Lucas 2.11

TEMA DO MÊS:

JESUS CHEGOU!



3

Jesus vai à Casa do Senhor

Aprendemos que José e Maria estavam muito felizes com a chegada do bebê Jesus. Naquela 
época, todos os bebês que nasciam naquele país eram levados ao templo para serem apresentados 
ao Senhor. Com Jesus não foi diferente. Ele também foi levado à Casa do Senhor para ser 
apresentado a Deus.   

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

A PRIMEIRA VISITA 
AO TEMPLO

BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.21-24

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor.”
Salmo 122.1

NOME DATA

Se vocês apresentaram seu filho na igreja e registraram esse momento com fotos ou filmagens, 
aproveitem para rever as imagens e conversar sobre elas. Anotem as palavras que ele disser sobre 
o evento no verso desta ficha.



3

Simeão louva a Deus por Jesus

José e Maria estavam alegres com o filhinho e O levaram para ser apresentado a Deus no 
templo. Quando Simeão viu José e Maria segurando Jesus, ele soube que aquele bebezinho era o 
Salvador prometido. Ele ficou alegre, pegou Jesus no colo e louvou a Deus. Assim como Simeão, 
nós também devemos louvar a Deus por ter enviado o Salvador Jesus.   

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

2

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.25-35

NOME DATA

Leiam para seu filho o trecho de Lucas 2.25-35 na Bíblia. Tirem um tempinho para louvar a 
Deus por ter enviado o Salvador. Brinquem com o seu filho de desenhar no ar a letra “S” de 
Salvador.

TEMA DO MÊS:

A PRIMEIRA VISITA 
AO TEMPLO

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor.”
Salmo 122.1



3

Ana fala do Salvador Jesus

José e Maria estavam felizes com o bebê Jesus e O levaram para ser apresentado a Deus no 
templo. Quando chegaram lá, Simeão pegou Jesus no colo e, muito feliz, começou a louvar a 
Deus. Mas não foi só Simeão que ficou feliz: uma senhora idosa chamada Ana, serva de Deus, 
creu que aquele bebê era o Salvador prometido. Ela também ficou muito feliz e foi contar a todas 
as pessoas que estavam por ali que Jesus é o Salvador.    

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

3

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.36-38

NOME DATA

Lembrem-se de falar de Jesus a alguém. Registrem a reação de seu filho nessa experiência.

TEMA DO MÊS:

A PRIMEIRA VISITA 
AO TEMPLO

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor.”
Salmo 122.1



3

De volta para casa

José e Maria levaram Jesus para ser apresentado a Deus no templo. Naquele momento, chegou 
perto deles um homem chamado Simeão. Ele amava a Deus e ficou muito feliz quando viu o 
bebê. Então, pegou Jesus no colo e começou a louvar a Deus.
Ana, uma idosa que sempre estava na Casa de Deus, quando viu a alegria de Simeão, também 
ficou feliz ao ver o Salvador. Ela falou do Salvador a todas as pessoas que estavam ali.

Depois que José e Maria apresentaram Jesus a Deus, no templo, eles voltaram para casa.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.39

NOME DATA

Desafiem seu filho a contar essa história sem a ajuda de vocês. Se ele conseguir, registre no verso 
da ficha.

TEMA DO MÊS:

A PRIMEIRA VISITA 
AO TEMPLO

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor.”
Salmo 122.1



3

Presentes para Jesus

Os magos vieram de muito longe seguindo uma estrela. Eles procuravam o menino especial 
e viram que a estrela parou sobre uma casa. Quando chegaram, viram Jesus com Maria, Sua 
mãe. Então, curvaram-se diante de Jesus, O adoraram e Lhe deram presentes. Depois, aqueles 
homens voltaram para a sua terra, cheios de alegria. Nós também podemos adorar a Jesus. Uma 
das formas de adorá-Lo é dando uma oferta na Casa de Deus.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

JESUS ESTÁ  
CRESCENDO

BASE BÍBLICA:

MATEUS 2.1-12

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça...” 
Lucas 2.52

NOME DATA

Conversem sobre a alegria de ofertar. Reservem uma oferta para a família entregar no próximo 
culto. Registrem essa experiência no verso da ficha.



3

Jesus vai ao templo

Todos os anos, José e Maria iam ao templo, em Jerusalém, a fim de comemorarem a festa da 
Páscoa. Quando Jesus fez 12 anos, Ele pôde ir com os Seus pais a essa festa. Deve ter sido 
divertido para Jesus ir com amigos e parentes nesta longa viagem até Jerusalém. No templo, Jesus 
ouviu com atenção as palavras dos professores da Bíblia e ficou com muita vontade de conversar 
com aqueles homens sobre a palavra de Deus.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

2

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.41-42

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça...” 
Lucas 2.52

NOME DATA

Incentivem seu filho a prestar atenção sempre que alguém estiver ensinando a palavra de Deus. 
Peçam que ele desenhe a Bíblia, a palavra de Deus, no verso desta ficha.

TEMA DO MÊS:

JESUS ESTÁ  
CRESCENDO



3

Onde está Jesus?

Quando a festa da Páscoa acabou, todos voltaram para Nazaré. Depois de andarem bastante, 
Maria e José ficaram preocupados, pois não viram Jesus entre as pessoas que viajavam. Eles 
procuraram por Jesus entre as crianças, entre os amigos... Mas ninguém sabia onde Ele estava.
José e Maria voltaram a Jerusalém para procurá-Lo. Deve ter sido muito ruim para os pais 
perderem seu filho.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

3

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.43-45

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça...” 
Lucas 2.52

NOME DATA

Conversem com seu filho sobre a importância de ficar perto de vocês ao saírem de casa e sobre os 
perigos que ele corre se não obedecer a essa ordem. Peçam que ele cole figuras de pais próximos 
de seus filhos no verso desta ficha.

TEMA DO MÊS:

JESUS ESTÁ  
CRESCENDO



3

Jesus é encontrado

Voltando da festa da Páscoa, Maria e José ficaram preocupados, pois Jesus não estava perto deles, 
entre os companheiros de viagem. Eles voltaram a Jerusalém, procurando-O e O encontraram 
no templo. Os professores da Bíblia estavam admirados com a inteligência de Jesus. Maria disse: 
“Filho, nós estávamos procurando por você!” Jesus respondeu: “Eu estou aqui, na casa de meu 
Pai”. Jesus voltou para Nazaré com os Seus pais e era obediente.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.46-52

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça...” 
Lucas 2.52

NOME DATA

Conversem com seu filho sobre a importância de ser obediente como Jesus. Desenhem um rosto 
alegre no verso da folha para cada atitude de obediência.

TEMA DO MÊS:

JESUS ESTÁ  
CRESCENDO


