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no Início de Seu Ministério

Para Crianças
por Joy Melissa Jensen



Sumário
Um Anjo Visita Zacarias 4
Um Anjo Visita Maria 6
Maria e Isabel  8
O Sonho de José 10
Nasce Jesus 12
Os Pastores 14
O Rei Herodes Ouve  
Falar de Jesus  16
Os Três Magos 18
Jesus de Nazaré 20
Jesus no Templo 22
João Batista 24
João Fala Sobre Jesus 26
Jesus é Batizado 28
O Diabo Testa Jesus 30
Os Primeiros Discípulos 32
Jesus Escolhe Felipe e Natanael 34

Pescadores de Homens 36
Jesus Transforma  
Água em Vinho  38
Jesus Vai ao Templo 40
Jesus e Nicodemos 42
A Água da Vida 44
Aqueles que Acreditavam  
em Jesus 46
Jesus Cura o Filho  
de Um Oficial 48
O Poder de Um Filho 50
O Filho Fala por Deus 52
Jesus Cura o Paralítico 54
Jesus Retornará ao Pai 56
Nicodemos Defende Jesus 58
O Chamado de Levi 60





4

Um Anjo Visita Zacarias
Lucas 1:5-25

Zacarias era um sacerdote da 
Judeia e sua mulher se chamava 
Isabel. Os dois estavam ficando 
velhos, mas Deus não havia lhes 
dado nenhum filho.

Um dia, Zacarias estava no 
templo quando ouviu uma voz 
dizendo: “Não tenha medo!” 
Ele olhou para o alto e viu um 
anjo ao lado do altar. “A sua 
esposa terá um filho e ele será 
um homem muito especial. Deus 
usará a vida dele para ajudar as 
pessoas a verem a verdade. Ele 
também fará os pais serem mais 
amorosos com os seus filhos. Seu 
nome será João.”  

Zacarias não sabia o que 
pensar. “Como pode ser verdade? 
Minha mulher e eu somos velhos 
demais para ter filhos”, ele disse.

“Eu sou o anjo Gabriel, e digo a 
verdade. Sei que não acredita em 
mim. Mas espere e verá a bênção 
maravilhosa que Deus reservou 
para você.”

Zacarias estava confuso. Ele 
foi para casa, falou sobre o anjo 
para sua esposa e Isabel não teve 
dúvidas de que Deus cumpriria 
Sua promessa. “O Senhor fez 
isso por mim”, disse ela em 
pensamento. “Eu finalmente 
serei mãe.” 
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Um Anjo Visita Maria
Lucas 1:26-38

Então, Gabriel foi até a cidade 
de Nazaré pois ele tinha uma 
mensagem para uma jovem 
chamada Maria. “Saudações”, 
disse o anjo para ela. “Você é 
abençoada!” Mas Maria estava 
assustada e não entendia o que 
o anjo queria dizer. “Não tenha 
medo, o Senhor está contigo”, 
disse o anjo. “Ele me enviou 
para dizer que você dará luz a 
um menino. Ele será chamado o 
Filho de Deus, e Deus o fará rei, 
assim como o seu ancestral Davi. 
Mas o Seu reino jamais acabará.”

“Mas como posso ter um 
filho?” Maria perguntou ao anjo. 
“Eu não sou casada.” 

O anjo respondeu: “O Espírito 
Santo lhe dará um filho. Por 
isso, Ele será chamado o Filho 
de Deus. Até mesmo Isabel, sua 
prima, terá um filho. Ela achou 
que estava muito velha, mas 
nada é impossível para Deus!”

“Eu sou uma boa serva”, 
disse Maria. “E agirei sempre 
conforme a vontade de Deus.”

E assim, o anjo Gabriel partiu.
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Maria e Isabel  
Lucas 1:39-45

Maria estava entusiasmada e foi 
até Judeia para encontrar sua 
prima Isabel.

“Eu soube da novidade! O 
Senhor te abençoou com um bebê”, 
disse Maria. “E o anjo do Senhor 
me disse que eu também terei um 
filho. Ele será o Filho de Deus e o 
Seu nome será Jesus.”

Naquele momento, Isabel sentiu 
o bebê chutar em sua barriga.
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“Meu bebê está mexendo – ele 
está alegre!”, disse Isabel. “Ele 
sabe que Deus abençoou você 
e o Seu filho. A você foi dado 
um presente maior do que a 
qualquer outra mulher.”

Maria irradiava de felicidade. 
Isabel percebeu que ela confiava 
no Senhor completamente. “O 
Senhor te abençoou porque 
você tinha certeza de que Ele 
cumpriria Sua promessa. Ele 
sabe que a sua fé é forte. Estou 
muito feliz por você ter vindo me 
contar essa grande novidade”. 
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O Sonho de José
Mateus 1:18-24

Maria estava noiva de um 
carpinteiro chamado José. 
Ele era um homem bom e ela 
o amava muito. Mas depois 
que o anjo falou sobre Jesus, 
Maria não tinha mais certeza se 
deveria casar-se com José. Após 
conversarem sobre isso, José 
pensou em terminar o noivado, 
pois ele não queria que ela fosse 
infiel aos olhos de Deus. 

Naquela noite, enquanto 
ele estava na cama, um anjo 
aproximou-se e disse: “José, é 
verdade que o bebê de Maria 
será o Filho de Deus. Mas não 
termine o noivado. Case-se com 
ela e criem a criança juntos. Seu 
nome será Jesus e Ele salvará as 
pessoas de seus pecados”.

José acordou e sentiu alegria 
em seu coração. Ele se lembrou 
do sonho, contou para Maria e 
eles se casaram com as bênçãos 
de Deus.
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