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EDITORIAL
PAZ NA TERRA!

Este anúncio solene feito pelos anjos, é interpretado por

alguns como um armistício geral… É fácil de chegar à

conclusão que não foi isso que aconteceu, basta conhecer 

a história até hoje e todas as guerras e batalhas que fazem 

parte da vida da humanidade, das vidas particulares de cada 

um. A esperança que Cristo traz, não é de uma calmaria

mundial, mas do favor de Deus para os homens que Lhe dão

a devida Glória. É uma história humilde, mas cheia de

milagres. É precisamente por isso que temos de estar muito

agradecidos. No final de mais um ano e ao chegar a este

tempo de celebração, encontramos muitos motivos para

agradecer pois, no meio de tanta turbulência, foi possível 

manter a missão de cumprir o que nos propusemos a fazer e 

ainda alargar serviços. Isso é excelente e é uma oportunidade

que, felizmente, não perdemos. Também temos tido a

provisão necessária para o funcionamento. A gratidão

estende-se como já o fizemos saber a toda a EQUIPA da FB

que se esmerou, “esticada” ao limite, mas se mostrou com

coração no projeto. 

DEUS VOS ABENÇOE!

GLÓRIA A DEUS NAS MAIORES ALTURAS.
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UM CONTO DE NATAL

O  Jose e 

a  Maria .

ERA UMA VEZ. . . 

Um dia o Anjo  Gabriel disse à  Maria que ela

ia ter um bebé e que se ia chamar Jesus.

O Jose e a Maria 

casaram-se e foram no 

burro para Belém . 

A  Maria  ia em 

cima do burrinho, e 

o Jose ia à frente 

a puxar o burro.
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UM CONTO DE NATAL

Quando chegaram a Belém
procuraram uma casa para

descansar um bocadinho e

viver lá, mas todas as casas

e lugares estavam cheios.

Um senhor que vivia numa

casa com os an ima i s ,

deixou-os lá ficar e dormiram

no estábulo com palha. 

O bebé  ficou deitado numa

               cama com palha, que era 

               onde as vacas comiam.

Todos os an ima i s ,

burros, vacas, porcos, cavalos, 

ovelhas e galinhas, foram à 

beira da Maria ver o bebé
e ele era muito fofinho.

Na noite de lua cheia o bebé  nasceu. 

Eles foram a Belém
para o bebé nascer.
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Nota sobre os autores:
ESTA VERSÃO DA HISTÓRIA DO NASCIMENTO DE JESUS É DA

INTEIRAMENTE AUTORIA DAS CRIANÇAS DA SALA DE 5 ANOS

DO COLÉGIO BOMFIM E TRANSCRITA NA ÍNTEGRA. APRENDAMOS

COM ELAS AQUILO QUE É MAIS ESSENCIAL NO NATAL:  Jesus

Três anjos, Gabriel , Miguel
e Rafael , também estiveram 

a ver o bebé  e foram avisar os 

pas tores , que andavam ali por 

perto com as ovelhas, que tinha 

nascido o menino Jesus.

Os pas tores  e as ovelhas foram ver o Jesus.    

O anjo Gabriel  foi chamar

os três Reis Magos, que viram

uma estrela muito brilhante,

e seguiram-na até Belém .

A estrela estava a apontar 

para o estábulo. Os Reis Magos
levaram presentes que eram 

ouro, mirra e incenso.

Depois a família

Jose, Maria e Jesus
viveram felizes para sempre!
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