


Alegre-se, agraciada! O 
Senhor está com você"
Lucas 1:28

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/1/28+


Maria ficou perturbada com 
essas palavras, pensando no que 
poderia significar esta saudação.

Lucas 1:29

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/1/29+


Não tenha medo, Maria; você foi agraciada 
por Deus!
Você ficará grávida e dará à luz um filho, 
e lhe porá o nome de Jesus.



Como acontecerá 
isso, se sou 
virgem?

O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o 
poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, 
aquele que há de nascer será chamado santo, Filho de Deus.

Lucas 1:35

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/1/35+


Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, 
sua mãe, estava prometida em casamento a 
José, mas, antes que se unissem, achou-se 
grávida pelo Espírito Santo.

Mateus 1:18

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/1/18+


Por ser José, seu marido, um homem justo, e não 
querendo expô-la à desonra pública, pretendia 
anular o casamento secretamente.

Mateus 1:19

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/1/19+


José, filho de Davi, não tema receber 
Maria como sua esposa, pois o que nela 
foi gerado procede do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho, e você deverá 
dar-lhe o nome de Jesus, porque ele 
salvará o seu povo dos seus pecados".



Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria.
E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se.
Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, 
cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi.
Ele foi a fim de alistar-se, com Maria, que lhe estava prometida em casamento e 
esperava um filho.

Lucas 2:2-5

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/2-5+


e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em 
panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia 
lugar para eles na hospedaria.

Lucas 2:7

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/7+


Havia pastores que estavam nos campos próximos e 
durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos.

Lucas 2:8

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/8+


E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do 
Senhor resplandeceu ao redor deles; e ficaram aterrorizados.

Lucas 2:9

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/9+


Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo:
Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor.
Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura.



"Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor".



Então correram para lá e encontraram Maria e 
José, e o bebê deitado na manjedoura.

Lucas 2:16

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/16+




Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a 
respeito daquele menino,
e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram 
admirados.

Lucas 2:17,18

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/17,18+


Onde está o recém-nascido 
rei dos judeus?

Vimos a sua estrela no Oriente e viemos 
adorá-lo.



Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou 
perturbado, e com ele toda a Jerusalém.

Mateus 2:3

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/2/3+


Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, 
avisem-me, para que eu também vá adorá-lo.



Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a 
estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até 
que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino.
Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo.

Mateus 2:9,10

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/2/9,10+


Ao entrarem na casa, viram 
o menino com Maria, sua 
mãe, e, prostrando-se, o 

adoraram. Então abriram os 
seus tesouros e lhe deram 
presentes: ouro, incenso e 

mirra.

Mateus 2:11

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/2/11+


E, tendo sido advertidos em sonho para 
não voltarem a Herodes, retornaram a 
sua terra por outro caminho.

Mateus 2:12

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/2/12+


Levante-se, tome o menino e 
sua mãe, e fuja para o Egito. 
Fique lá até que eu lhe diga, 
pois Herodes vai procurar o 
menino para matá-lo.



Então ele se levantou, tomou o 
menino e sua mãe durante a noite, 
e partiu para o Egito,

Mateus 2:14

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/2/14+


Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou 
furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, 
em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido 
dos magos.

Mateus 2:16

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/2/16+


Levante-se, tome o 
menino e sua mãe, e vá 
para a terra de Israel, 
pois estão mortos os que 
procuravam tirar a vida 
do menino.



Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi 
para a terra de Israel.

Mateus 2:21

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/2/21+

