
 

  

O meu livrinho para 

pintar e rezar! 



1 

O anjo Gabriel anuncia 

o nascimento de Jesus 
Um dia, Maria estava a rezar quando lhe apareceu o anjo Gabriel, enviado 

por Deus, que lhe perguntou se aceitava ser a mãe de Jesus, o Filho de 

Deus. Maria disse «Sim! Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, 

segundo a tua palavra». E o Espírito Santo gerou Jesus dentro de Maria. 

  



2 

Maria vai visitar Isabel 
O anjo Gabriel disse também a Maria que a sua prima Isabel, que já era 

idosa e que não podia ter filhos, tinha ficado grávida por uma graça especial 

de Deus. Maria ficou tão feliz com a notícia que foi logo visitar Isabel e 

permaneceu na sua casa, ajudando-a até ela dar a luz João Baptista. 

  



3 

O nascimento de Jesus 
Jesus nasceu no dia 25 de Dezembro, no dia de Natal.  

Jesus nasceu num estábulo, porque não havia ninguém em Belém que o 

aceitasse nas suas casas. Então Maria colocou-o numa manjedoura e os 

animais aqueceram-no para que não tivesse frio.  

  



4 

O Baptismo de Jesus 
João Baptista, o primo de Jesus, baptizou-o nas águas do rio Jordão. Então 

o Espírito Santo desceu do Céu, na forma duma pomba branca.  

E ouviu-se do Céu a voz de Deus que dizia: «Este é o meu Filho, 

muito amado. Escutai-o!» 

  



5 

Jesus anda sobre o mar 
Os apóstolos estavam no meio do mar, dentro dum barco, durante a 

noite. Jesus surgiu a caminhar sobre as águas, sem qualquer medo,  

sem se afogar ou cair dentro de água. E disse-lhes: «Venham,  

se tiverem fé em Mim, também vocês caminharão sobre as águas do mar» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

O bom Pastor 
Jesus é o bom Pastor, que guarda, ama e cuida de todas as suas ovelhas, 

sem perder nenhuma. Se Ele nos protege com tanto carinho, nada de mal 

nos poderá acontecer! Se o chamarmos no nosso coração, Ele irá sempre 

ao nosso socorro, para nos salvar de todos os males! 

  



7 

O milagre da multiplicação 

dos pães e dos peixes 
Um dia, Jesus estava no deserto a ensinar a uma multidão muito grande de 

pessoas. No final do dia, elas ficaram todas com muita fome. Mas ninguém tinha 

comida … só um menino, que tinha consigo 2 pães e 5 peixes. Ele ofereceu-os a 

Jesus, com todo o seu coração. Entao Jesus começou a distribuir a comida. 

Todos comeram, ficaram bem saciados e ainda sobrou! Que grande milagre! 

 

  



8 

Jesus cura uma menina 
O pai duma menina veio a correr até Jesus, implorando-lhe que salvasse a 

sua filha que estava a morrer. Quando Jesus chegou, todos diziam que era 

tarde demais, que a menina já tinha morrido. Mas Jesus pegou na mão da 

menina e disse: «Levanta-te!». E ela ficou curada e voltou de novo à vida! 
 

  



9 

Jesus ama-nos! 
Jesus ama todos os meninos e meninas, grandes e pequenos! 

A Bíblia conta-nos que as crianças corriam para abraçar Jesus.  

Ele é o nosso melhor amigo, com O qual podemos sempre contar! 

 

  



10 

Jesus vence a morte! 
Jesus aceitou ser crucificado num cruz, para nos salvar. Ele venceu a morte e 

voltou a viver, ressuscitando e voando para o Céu, para junto de Deus Pai.  

Um dia, se nos amar-nos uns aos outros como Jesus nos pediu, também nós 

iremos para o Céu, junto com toda a nossa família e amigos.  

E seremos felizes para sempre! 

 

Todos os direitos sobre as imagens usadas pertencem aos seus devidos autores. Este livrinho para 
pintar é para uso familiar, não podendo ser usado para fins comerciais. Se encontrou alguma imagem 

com direitos próprios, por favor contactar marisa-milhano@hotmail.com, para que seja retirada. 


