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Maria recebe uma visita
Digam ao seu bebê que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Ele veio trazer uma notícia 
surpresa para ela. O anjo disse: “Maria, você vai ter um bebê! O nome Dele será Jesus, e Ele 
será o Salvador”! 
Então, Maria disse: “Sou serva de Deus e quero fazer a vontade Dele”.
Que legal! Maria vai ter um bebezinho lindo! Você, [falem o nome do bebê], é lindo. Abracem 
seu filho e deem um beijo nele.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

1

MOMENTO DE ORAÇÃO

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

Papai do Céu, muito obrigado por Jesus ter nascido para ser o meu Salvador. Em nome de 
Jesus. Amém!



3

José recebe uma visita
Digam ao seu bebê: O anjo Gabriel também foi visitar José e levou uma grande notícia. Sabe 
qual era a notícia? Maria vai ter um bebê, e o nome do bebê será Jesus, o Salvador.
Certo dia, papai e mamãe também receberam uma boa notícia: a mamãe está grávida, 
esperando você, [nome do bebê]. E toda a família ficou feliz com a notícia!

MÊS

1
AULA

2
BASE BÍBLICA:

MATEUS 1.18-24

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

NOME DATA

Papai do Céu, muito obrigado porque o bebê Jesus é o Salvador. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

VISITAS ESPECIAIS



3

Maria visita Isabel

Papai e mamãe, digam ao(à) seu(sua) filho(a) que Maria foi fazer uma visita a sua prima 
Isabel. A prima Isabel estava grávida, tinha um bebê dentro da barriga. Maria também tinha 
um bebê dentro da barriga. Isabel ficou feliz com a visita de Maria, porque o bebê de Maria 
é Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador!
Aproveitem a oportunidade e façam uma visita a alguma mamãe que está grávida. Digam ao 
bebê: [nome da gestante] também está esperando a chegada de um bebê.

MÊS

1
AULA

3
BASE BÍBLICA:

LUCAS 1.39-45

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

NOME DATA

Papai do Céu, muito obrigado pelo Salvador. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

VISITAS ESPECIAIS



3

Maria volta para casa

Digam ao seu filho que Maria ficou contente de encontrar sua prima Isabel. Depois de 
conversarem bastante, Maria voltou para sua casa. Maria e José esperavam o dia de o bebê 
Jesus, o Salvador, nascer. Eles estavam muito felizes!
[Nome do bebê], papai e mamãe também ficaram felizes em saber que você ia nascer. 
Aproveitem esse momento e deem um abraço e um beijo bem gostoso em seu filho.

MÊS

1
AULA

4
BASE BÍBLICA:

LUCAS 1.39-45,56

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

NOME DATA

Papai do Céu, muito obrigado porque Jesus é o Salvador. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

VISITAS ESPECIAIS



3

Uma viagem difícil

Expliquem ao seu filho que José e Maria foram fazer uma viagem. Maria estava grávida, 
esperando a hora de o bebê nascer. José colocou Maria no jumentinho, e eles seguiram 
viagem [imitem o andar do jumentinho: pocotó... pocotó...] até a cidade de Belém. [Nome do 

bebê], vamos dar tchau para Maria e José [ensinem o bebê a dar tchau com a mão]. Tchau 
José... Tchau Maria... Boa viagem!

MÊS

2
AULA

1
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

Papai do Céu, obrigado por cuidar de José e Maria, e por cuidar de minha família também. 
Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO



3

Nasceu o Salvador!

Digam: [nome do bebê], Maria e José estão muito felizes. Sabe por quê? O bebezinho de 
Maria nasceu. Olha como o bebê Jesus é lindo! [Peguem seu(sua) filho(a) no colo e digam:] Você 
[nome do bebê] é muito lindo(a) também. Quando você nasceu, papai e mamãe agradeceram 
a Deus por ter-nos presenteado com você.

MÊS

2
AULA

2
BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.6-7

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado porque Jesus nasceu e veio para ser o Salvador. Em nome de Jesus. 
Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

JESUS CHEGOU!



3

Os pastores se alegram com a notícia

Contem ao(à) seu(sua) filho(a) que os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas 
[imitem o balido das ovelhas: méééé... méééé...]. De repente, apareceu um anjo trazendo uma 
boa notícia. Ele disse: “Hoje nasceu o Salvador Jesus!” Os pastores ficaram muito alegres 
com a notícia.
Quando você nasceu, [nome do bebê], papai, mamãe e várias pessoas ficaram muito contentes 
quando souberam da notícia que você havia nascido.

MÊS

2
AULA

3
BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.8-14

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

NOME DATA

Papai do Céu, estamos alegres por Jesus ter vindo ao mundo para ser o nosso Salvador. Em 
nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

JESUS CHEGOU!



3

Os pastores querem ver Jesus!

Veja, [nome do bebê], como os pastores estão alegres! [Mostrem a figura que está na devocional.] 
Eles receberam a notícia de que o Salvador Jesus nasceu. Os pastores foram visitar o bebê, o 
Salvador Jesus! Imaginamos que José e Maria ficaram muito felizes com a visita dos pastores. 
Como é gostoso receber a visita de pessoas especiais. [Nome do bebê], quando você nasceu, 
vários amigos e parentes vieram conhecer você! 

MÊS

2
AULA

4
BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.15-20

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

NOME DATA

Papai do Céu, como é bom saber que Jesus, o Salvador, nasceu! Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

JESUS CHEGOU!



3

Jesus vai à Casa do Senhor

Digam ao seu filho que José e Maria estavam muito felizes com o nascimento de Jesus. Eles 
levaram o bebê Jesus à Casa de Deus. [Movimentem a ponta do dedo indicador e do dedo médio 

como se estivessem andando.] Nós, também, [digam o nome das pessoas que levam o bebê à igreja], 
levamos o [nome do bebê] à igreja, à Casa de Deus. Como é bom ir à Casa de Deus!

MÊS

3
AULA

1
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

Papai do Céu, obrigado porque meus pais me trazem à igreja, à Casa do Senhor. Em nome de 
Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO



3

Simeão louva a Deus por Jesus

Vejam a Maria e o José. Eles levaram Jesus à Casa de Deus. [Movimentem a ponta dos dedos 

como se estivessem andando.] Quando eles entraram na Casa de Deus, aconteceu algo 
maravilhoso! Chegou um bondoso homem chamado Simeão que queria ver Jesus. Simeão 
disse: “Louvado seja Deus por este menino Jesus!” Papai e mamãe também dizem: Louvado 
seja Deus pelo [nome do bebê]!

MÊS

3
AULA

2
BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.25-35

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

NOME DATA

Papai do Céu, nós O louvamos porque o Senhor enviou Jesus, o Salvador. Em nome de 
Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

A PRIMEIRA  
VISITA AO TEMPLO



3

Ana fala do Salvador Jesus

MÊS

3
AULA

3
BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.36-38

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

NOME DATA

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

Maria e José levaram Jesus à Casa de Deus. Quando chegaram lá, eles encontraram Ana, 
uma mulher bem velhinha. Ana ficou muito feliz em ver Jesus. Ela foi contar a todas as 
pessoas: “Vejam, este é o Salvador Jesus!” [Nome do bebê], que alegria saber que Jesus é o 
nosso Salvador. Devemos falar de Jesus às pessoas!

Papai do Céu, ajude-nos a falar de Jesus às pessoas. Em nome de Jesus. Amém!

TEMA DO MÊS:

A PRIMEIRA  
VISITA AO TEMPLO



3

De volta para casa

Maria e José levaram Jesus à Casa de Deus. Como é bom estar na Casa de Deus! [Nome 

do bebê] também gosta de estar na igreja, à Casa de Deus. Agora, José, Maria e Jesus, 
vão voltar para casa. [Nome do bebê], vamos dar tchau a eles? [Acenem com as mãos dando 

tchau.] Tchau José! Tchau Maria! Tchau Jesus!

MÊS

3
AULA

4
BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.39

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

NOME DATA

Papai do Céu, muito obrigado por ouvirmos as histórias de Jesus e aprendermos tantas 
coisas! Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

A PRIMEIRA  
VISITA AO TEMPLO



3

Presentes para Jesus

Digam ao bebê que alguns homens viajaram de muito longe, procurando o menino Jesus para 
visitá-Lo. Eles adoraram a Jesus e Lhe deram presentes! Aqueles homens se curvaram diante 
de Jesus. [Curvem os dedos indicador e médio, simulando a adoração dos magos.] É muito bom 
adorar a Jesus! [Apontem para vocês e digam:] Nós queremos adorar a Jesus. [Depois, apontem 

para o bebê e digam o nome dele(a)] quer adorar a Jesus.

MÊS

4
AULA

1
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

Papai do Céu, obrigado por enviar Jesus, o Salvador! Queremos adorá-Lo sempre. Em nome 
de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO



3

Jesus vai ao templo

Expliquem a seu filho que Jesus estava crescendo e já era um garoto. Jesus estava muito feliz 
porque Ele ia à festa na Casa de Deus, com Seus pais. Digam: Vamos dar tchau a Jesus! [Ensinem 

o bebê acenar com a mão dando tchau.] É muito bom ir à igreja, a Casa de Deus! Em seguida, 
orem com seu bebê agradecendo ao Senhor a oportunidade de irem à Casa de Deus.

MÊS

4
AULA

2
BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.41-42

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado, porque posso ir à igreja, à Casa de Deus. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

JESUS ESTÁ 
CRESCENDO



3

Onde está Jesus?

Digam ao seu bebê: [nome do bebê], o menino Jesus ficou feliz porque foi à Casa de Deus! Jesus 
gosta de aprender as histórias da Bíblia e estava conversando com os professores. [Peguem a 

Bíblia, abram no versículo de Lucas 2.52 e leiam para o bebê.] José e Maria procuraram por Jesus. 
[Nome do bebê], é bom sempre estar pertinho dos pais quando saírem de casa. 

MÊS

4
AULA

3
BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.43-45

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado pela Bíblia, a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

JESUS ESTÁ 
CRESCENDO



3

Jesus é encontrado

José, o papai de Jesus, Maria, a mamãe, e Jesus foram a uma festa em outra cidade. Enquanto 
voltavam da festa, José e Maria ficaram preocupados porque Jesus não estava perto deles. Então, 
começaram a procurá-Lo... [Ponham as mãos ao redor da boca e chamem:] Jesus, onde está você? 
Depois de um tempo, eles encontraram Jesus e disseram: Filho, que bom que achamos você! E Jesus 
disse: Eu estava aqui, na Casa de Deus. Jesus foi para casa com Seus pais. Ele era obediente. [Nome 

do bebê], como é bom ser obediente!

MÊS

4
AULA

4
BASE BÍBLICA:

LUCAS 2.46-52

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

NOME DATA

Papai do Céu, quero ser obediente ao papai e à mamãe, assim como Jesus foi obediente. Em nome 
de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

JESUS ESTÁ 
CRESCENDO


