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A História
do Natal
em Uma
Semana

Em família, use 
esta atividade para
relembrar entre

vocês a maravilhosa história
do nascimento do Salvador.
Comece em 18 de dezem-
bro. (1) Procure o número 1
(a estrela) no presépio. 
(2) Cante o hino indicado.
(3) Na página A16, procure
o item assinalado com o
número 1, recorte-o e cole
no presépio, no contorno
que tiver o mesmo formato.

Repita nas cinco noites
seguintes. Leia a escritura
indicada, cante o hino e
depois cole o recorte no
presépio.

Na véspera do Natal, leia
as duas escrituras indicadas
no número 7 e depois con-
vide os membros da família
a prestarem testemunho de
Jesus Cristo. Cante o último
hino indicado.

Essa atividade pode 
ser toda realizada em uma
única noite, se preferir. Você
também pode cantar seus
hinos de Natal favoritos em
vez dos hinos sugeridos.

3. Lucas 2:6–7

“Jesus num Presépio” (Músicas para

Crianças, pp. 26–27; ou Hinos, nº 127)

4. Lucas 2:8–12

“The Shepherd’s Carol” [A Canção dos Pastores]

(Children’s Songbook, 40; ou na seção infantil 

de dezembro de 1993, p. 8)

Lucas 2:13–14

“Lá Na Judéia, Onde Cristo Nasceu” 

(Hinos, n.o 123)
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1. “Dorme, Menino”

(Músicas para Crianças,

pp. 30–31)

2. Lucas 2:1, 3–5

“Pequena Vila de Belém” (Hinos, nº 129)

5. Lucas 2:15–16

“Noite Feliz” (Hinos, n.o 126)

Lucas 2:17–19

“Canção de Ninar de Maria”

(Músicas para Crianças,

pp. 28–29; ou A Liahona,

dezembro de 1995, A4–A5)

6. Mateus 2:1–2, 11

“No Dia de Natal” 

(Hinos, n.o 131)

7. Isaías profetizou, dizendo: “Porque um menino

nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado 

está sobre os seus ombros, e se chamará o seu 

nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai 

da Eternidade, Príncipe da Paz” (Isaías 9:6).

Séculos depois, o Profeta Joseph Smith e Sidney

Rigdon também prestaram seus testemunhos:

“E agora, depois dos muitos testemunhos que 

se prestaram dele, este é o testemunho, último 

de todos, que nós damos dele: Que ele vive!

Porque o vimos, sim, à direita de Deus; e ouvimos 

a voz testificando que ele é o Unigênito do Pai—

Que por ele e por meio dele e dele os mundos são 

e foram criados; e seus habitantes são filhos e filhas

gerados para Deus” (D&C 76:22–24).

“Mundo Feliz, Nasceu Jesus” (Hinos, n.o 121)
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Para a atividade e instruções, 

ver páginas A8 e A9.
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