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Maria
Embora o pai de Jesus fosse o Pai Celestial, o nascimento 

de Jesus cumpriu a profecia de que Jesus seria descendente 
do rei Davi, porque Maria era descendente do rei Davi.1

Jesus
As escrituras se referem a Jesus por meio de muitos nomes: 
Messias, Redentor, Salvador, Jeová, Primogênito, Bom Pastor,
Cordeiro de Deus, Luz do Mundo, Filho Unigênito e Filho de 

Deus. Poderiam citar outros? (Ver Guia Para Estudo 
das Escrituras, “Jesus Cristo,” 113.)

Os Anjos
Anjos apareceram a Maria, a José e aos pastores 

(ver Mateus 1:20; Lucas 1:26–27; 2:8–9).

Este jogo oferece algumas informações interessan-
tes sobre as figuras do Presépio. A maioria delas
encontra-se na escrituras. Você aprenderá algo

novo enquanto se diverte jogando com sua família ou
amigos.

Instruções: Cole os retângulos sobre cartolina e,
depois, recorte-os. Comece o jogo com os retângulos
espalhados e as figuras viradas para baixo. O primeiro

jogador vira dois retângulos. Se a figura e o fato não
combinarem, os retângulos serão virados para baixo
novamente e será a vez do próximo jogador. Se a
figura e o fato combinarem, o jogador lê o fato em 
voz alta, fica com o par e joga outra vez. Continuar
jogando até que todos os retângulos sejam combina-
dos. O jogador com o maior número de pares feitos
será o ganhador.
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Figuras e Fatos 
do Presépio

PAT  G R A H A M

A Estrela de Belém
O sinal celestial do nascimento de Jesus tinha sido predito 

pelos profetas em Israel e nas Américas. Os Magos do Oriente
sabiam qual era o significado da estrela (ver Mateus 2:1–2, 7, 9).
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NOTAS
1. Ver James E. Talmage, Jesus, o Cristo, 3ª ed. (1916), p. 86.
2. Ver Russell M. Nelson, “Christ the Savior Is Born”, New Era, 

dezembro de 2006, p. 4.
3. Ver Madeleine S. e J. Lane Miller, Harper’s Bible Dictionary, 8ª ed.

(1973), “manger”, p. 416.
4. Ver Harper’s Bible Dictionary, “pastor”, p. 675.
5. Ver Harper’s Bible Dictionary, “Joseph”, p. 351.
6. Ver Jesus, o Cristo, pp. 97–99.

Nota: Se não quiser remover páginas da revista, essa atividade
poderá ser copiada ou impressa a partir do site www.lds.org. Para 
o inglês, clique em “Gospel Library.” Para outros idiomas, clique 
em “Languages”.

O Estábulo
Nesta época, as estalagens eram retangulares, com um 

pátio no centro para os animais. Já que os quartos ao redor 
do pátio estavam ocupados, José deve ter providenciado para 

que o parto de Maria ocorresse nesse pátio central.2

A Manjedoura
José e Maria colocaram o bebê Jesus em uma manjedoura,

provavelmente forrada com palha macia (ver Lucas 2:7). Muitos
artistas mostraram a manjedoura do Natal como um cocho de

madeira. Mas ela também poderia ter sido esculpida na rocha.3

José
José, o marido de Maria, era um homem nobre e gentil. 

Ele era carpinteiro. Acredita-se que ele tenha morrido antes 
de Jesus começar Seu ministério.5

Os Magos do Oriente
Os Magos vieram adorar o Salvador. Eles não se dirigiram 
ao estábulo, mas à casa de Jesus, algum tempo depois de 
Seu nascimento.6 Eles receberam a revelação de que não 

deveriam indicar a localização da criança para Herodes, mas 
deviam voltar ao seu próprio país (ver Mateus 2:12).

Os Pastores
O trabalho de um pastor era levar as ovelhas para se 

alimentarem e protegê-las. Freqüentemente o pastor dormia 
na entrada do redil feito de pedras.4 Aqueles que ajudam a 

realizar a obra do Senhor são como pastores. Jesus pede a eles 
que apascentem Seus cordeiros e ovelhas (ver João 21:15–17; 

D&C 112:14).
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