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Podemos definir devocional como sendo uma maneira de gastar tempo cultivando a fé 
por meio do estudo diário da Bíblia e da oração. 

O Devocional de Natal propõe que esse estudo seja temático, do dia 1º de dezembro 
até o Natal, no dia 25. Ele foi projetado para crianças maiores de cinco anos, 
podendo, todavia, ser adaptado para as menores, usando traduções da Bíblia 
em linguagem atualizada, simplificando os conceitos apresentados e trazendo 
exemplos e atividades mais concretos, próprios da primeira infância. Não se 
espera que uma criança, ainda que já alfabetizada, faça uso desse material sozinha 
tirando dele o melhor proveito. Essa é uma ferramenta de apoio para que os pais e 
professores da escola bíblica conduzam as reflexões a partir das leituras propostas. 

Convém destacar, entretanto, que esse devocional pode ser utilizado por 
adolescentes e adultos, uma vez que seu conteúdo, inspirado na Palavra de 
Deus, é útil para alimentar a fé, trazer entendimento e preparar o coração para 
celebrar o Natal de um modo mais espiritual.

Para cada dia do devocional, há um texto de apresentação e uma reflexão que 
poderão ser lidos na íntegra ou servirem de base para que o adulto prepare sua 
explanação. O texto tem um versículo bíblico de referência. Sugerimos que seja lido 
direto da Bíblia, na tradução que melhor se aplicar à capacidade de compreensão 
das crianças. Os links e as transcrições foram retirados da Bíblia Almeida Revista e 
Corrigida. Ao final de cada reflexão, façam uma oração.

O tempo médio de aplicação é de 5 a 10 minutos. Se você pretende conduzir o 
devocional com seus filhos, escolha um horário que possa ser repetido todos os 
dias da semana. Isso ajudará a criar um hábito de estudo da Bíblia em família que 
pode e deve ser mantido após o Natal. Além do horário, é produtivo que o lugar 
também seja o mesmo. Todas as manhãs, à mesa, durante o café da manhã ou todas 
as noites, na sala, após o banho, por exemplo.

O que é um devocional de Natal e como conduzi-lo
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Sabemos que a infância é o período em que a imaginação ganha destaque. Crianças 
amam colocar-se no lugar de outras pessoas, embarcar em aventuras e se sentir 
desafiadas a descobrir coisas novas.

Tendo isso em mente, a proposta do Devocional de Natal deste ano é que os 
pequenos se tornem investigadores. Temos um mistério a ser solucionado: Qual 
é o Nome do Natal? Assim, dia após dia, estaremos em busca de pistas que nos 
levem à solução dessa questão. Os pais e professores que desejarem, poderão 
tornar esse momento bem divertido providenciando casaco, lupa e outros 
adereços de detetives os quais incentivem as crianças a embarcar na aventura.

Como atividade anexa, oferecemos um calendário em que cada pista será colada no 
dia correspondente, formando um quadro de evidências. Além de acompanhar o 
avanço do devocional, esse calendário servirá para contar os dias até o Natal, criando 
uma expectativa gostosa em relação à data. As quase quatro semanas abrangidas 
por esse devocional foram divididas em tópicos da seguinte maneira: 

● 1ª semana - de 1 a 4 - Quem Ele é?
● 2ª semana - de 5 a 11 - Para que Ele veio?
● 3ª semana - de 12 a 18 - O que Ele faz?
● 4ª semana - de 19 a 25 - Que poder Ele tem?

O suspense sobre quem é o Dono no Nome do Natal dura até o dia 9 de dezembro, 
quando esse Nome será revelado. A partir daí, a investigação será sobre as 
qualidades de Jesus, Sua missão e o poder que Ele nos delegou. Essa divisão não 
precisa ficar explícita para a criança, mas é bom que o adulto que estiver conduzindo 
o estudo tenha clareza dela para melhor direcionar as reflexões.

Se você é professor de escola bíblica e pretende aplicar o material nas classes da 
igreja, sugerimos que comece no dia 28 de novembro. Para tanto, o conteúdo da 
primeira semana pode ser desmembrado. Para as igrejas que atendem as crianças 
três dias na semana, o conteúdo dos sete dias pode ser condensado nesses três. O 
material permite essa plasticidade, bastando um pouquinho de adaptação.

De todo modo, encorajamos que compartilhe o devocional com os pais das 
crianças, a fim de que o apliquem diariamente. O estudo da Bíblia em família é 
uma ordenança de Deus e precisa ser resgatado.

Investigadores em ação!
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Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente
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Chegamos ao mês de dezembro e as cidades já estão todas enfeitadas. Praças, 
shopping centers, escolas etc. Por onde andamos já enxergamos luzes, laços e 
cores. Pare e pense um pouquinho sobre qual o nome do personagem que ocupa 
o centro dessas decorações? Talvez você não precise de dicas, mas aí vão algumas: 
é homem, tem barbas brancas, usa roupas vermelhas, dizem que se locomove 
em um trenó puxado por renas mágicas e distribui presentes. Já descobriu quem 
ele é? Sim, Papai Noel! Talvez esse seja o nome mais divulgado e ouvido no Natal. 
Milhares de crianças escrevem cartinhas, fazem pedidos, tiram fotos. Ele aparece 
em praticamente toda propaganda de Natal, está nas decorações e nos shoppings 
onde há filas e filas para abraçar o velhinho.

Mas será que Noel deveria ser o Nome do Natal ou será que esse personagem 
está tirando o brilho do verdadeiro Nome?

1 de dezembro - Um intruso no Natal

Noel?Noel?

NO DEVOCIONAL DESTE ANO, 
PERCORREREMOS A BÍBLIA SAGRADA, A 
SANTA PALAVRA DE DEUS, EM BUSCA DO 

VERDADEIRO NOME DO NATAL ! SEREMOS UMA 
ESPÉCIE DE DETETIVES, PROCURANDO PISTAS 

E TESTEMUNHOS PARA DESVENDARMOS 
ESSE MISTÉRIO! VAMOS JUNTOS?  
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Nossa investigação começa no livro de Isaías, um profeta que viveu há mais de 
2.700 anos. Isaías havia sido escolhido por Deus para falar ao povo israelita 
sobre coisas que ainda iriam acontecer. Naquela época, o povo de Deus havia sido 
derrotado em guerras e as pessoas tinham sido levadas para outra terra como 
escravas. Era um tempo de muita tristeza e bastante sofrimento. Leia Isaías 9.6a. A 
mensagem do profeta revela que Deus enviaria um Salvador, que Ele nasceria como 
um menino e seria um Maravilhoso Conselheiro.

Conselheiro é alguém que dá conselhos, orientações que ajudam a tomar decisões 
acertadas. Sabe quando você fica em dúvida sobre qual a coisa certa a fazer? 
Quando seus amigos o convidam para alguma aventura e você não tem certeza se 
deveria participar? 

O Nome do Natal é de Alguém que tem sabedoria para nos orientar em toda 
e qualquer situação. Mas não é um conselheiro qualquer. É um Maravilhoso 
Conselheiro. Alguém em quem se pode confiar de todo coração!

2 de dezembro - Maravilhoso Conselheiro

ConselheiroConselheiro
Recorte a figura e 

cole-a no painel, no 
dia correspondente



Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente
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Vamos continuar nossa investigação no texto do profeta Isaías, que nos dá mais 
duas dicas. Leia Isaías 9.6, novamente, e descubra quais são.  O Nome do Natal 
é de um Deus Forte e Pai da Eternidade.

Já caminhou por um lugar meio assustador ao lado de alguém muito forte? 
Quando isso acontece, não sentimos medo, pois sabemos que a pessoa ao nosso 
lado poderá nos livrar de qualquer perigo. O Nome do Natal é de Alguém 
muito forte. Não de alguém alto, musculoso e de cara brava, mas Alguém 
poderoso no mundo espiritual para vencer qualquer tipo de mal. Mais forte que 
qualquer super-herói que você conheça!

Isaías também nos conta que esse Nome é Pai da Eternidade. Eterno é aquilo 
que não tem fim, que não muda, que dura para sempre. O Nome do Natal 
não é do tipo passageiro como são, na Terra, os nomes de pessoas que fazem 
alguma coisa de destaque, como cantar uma música de sucesso ou fazer um 
vídeo legal que todos aplaudem, curtem, mas depois esquecem. O Nome do 
Natal é o Pai da Eternidade. Ele é eterno, não acaba, não morre, não tem fim! 
Isso significa que você pode confiar nEle sempre!

3 de dezembro - Deus Forte e Pai da Eternidade

ForteForte
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O profeta Isaías nos deu outra pista sobre o Nome do Natal. Leia Isaías 9.6 e 
descubra qual é a última pista desse versículo. Nosso Nome é o Príncipe da Paz. 
Outro profeta, chamado Miqueias, que viveu na mesma época de Isaías, também 
nos dá pistas. Leia Miqueias 5.2 e 5.5 (a primeira parte). O Nome que estamos 
investigando, quando viesse, traria paz sobre nós. Paz não é apenas quando não se 
tem guerra. Paz é o mesmo que sossego, tranquilidade. 

O Nome do Natal veio ao mundo para nos dar essa paz tanto dentro de nós 
quanto na nossa família. Ele é a nossa Paz!

4 de dezembro - O Príncipe da Paz

PazPaz

A SEGUNDA DICA DE MIQUEIAS 
É SOBRE A CIDADE DE ONDE ESSE NOME 

VIRIA! VOCÊ CONSEGUIU IDENTIFICAR 
QUE CIDADE É ESSA? SE NÃO, LEIA O 

TEXTO BÍBLICO NOVAMENTE!

Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente



Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente
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Estamos na segunda semana da nossa investigação e já descobrimos boas 
pistas sobre qual é o Nome do Natal. Vamos continuar examinando as 
Escrituras para solucionarmos esse mistério.

Leia o texto de Apocalipse 22.13. Para encontrar o livro de Apocalipse, é só abrir 
a Bíblia no final. O texto nos diz que o Nome do Natal é o Alfa e o Ômega. No 
alfabeto grego, língua em que esse livro foi escrito, Alfa é a primeira letra, e Ômega, 
a última. Isso significa que o nome que procuramos existe desde o princípio 
do mundo e existirá mesmo depois de seu fim. É o que nos traz o restante do 
versículo. Ele é o Princípio e o Fim, o Primeiro e o Último. Antes dEle nada existiu e 
depois dEle, nada existirá. Uau! Qual será esse Nome?

5 de dezembro - O Alpha e o Ômega (segunda semana)

Alpha e Alpha e 
ÔmegaÔmega
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Você se lembra de que Isaías nos disse que o Nome do Natal é de Alguém que 
é Pai da Eternidade? Lembra-se também de que, no dia anterior, vimos que 
esse Nome é o Princípio e o Fim?

A pista de hoje é encontrada no evangelho do apóstolo João, o mesmo que escreveu 
o Apocalipse. Leia João 1.1 a 3 e 14a. A passagem pode parecer confusa, mas como 
bons detetives, conseguiremos entendê-la se a analisarmos com atenção.

João diz que, no começo de tudo, o nome que investigamos era o Verbo. Verbo aqui 
tem o significado de Palavra. E essa Palavra estava com Deus ao mesmo tempo em 
que ela era o próprio Deus! O apóstolo nos conta que todas as coisas foram criadas 
por esse Nome. Se você quiser conferir, volte ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e 
observe, no capítulo 1, que, ao criar a Terra e todas as coisas, Deus usava a Palavra. 
E disse Deus: Haja luz. E houve luz (Gênesis 1.3); Haja separação entre águas e 
águas (Gênesis 1.6b); E disse Deus: [...] e apareça a porção seca (Gênesis 1.9). E 
assim foi. Deus criava as coisas dando ordens pela Sua Palavra.

6 de dezembro - O Verbo

VerboVerbo

MAS A DICA MAIS PRECIOSA QUE 
JOÃO NOS DÁ É QUE ESSA PALAVRA, TÃO 

PODEROSA PARA CRIAR TODAS AS COISAS, 
TORNOU-SE HOMEM E HABITOU ENTRE NÓS, 

QUER DIZER, VEIO MORAR JUNTO DE NÓS! VEIO 
PARA A TERRA COMO UMA PESSOA DE CARNE E 

OSSO E VIVEU COMO NOSSO VIZINHO!

Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente



Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente
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Hoje voltaremos ao profeta Isaías para entender melhor essa informação de que o 
Nome do Natal é de Alguém que viveu na Terra como uma pessoa. Leia Isaías 7.14. O 
profeta nos conta que quem procuramos nasceria de uma mulher, ou seja, seria gerado 
por nove meses na barriga da mãe. Não de uma mãe qualquer, mas de uma virgem. 

Isaías também diz que seu nome seria Emanuel, que, em hebraico, significa Deus 
conosco. Vamos usar a inteligência para montar as peças do nosso quebra-cabeça. Já 
sabemos que o Dono do Nome do Natal é Conselheiro, Forte, existe desde antes da 
criação e existirá para sempre, que, por meio dEle, Deus criou todas as coisas, mas 
que, mesmo sendo Deus, Ele nasceu de uma mulher e Se tornou homem.

7 de dezembro - Emanuel

EmanuelEmanuel

UHMM…  ESTOU 
COMEÇANDO A ACHAR QUE 

VOCÊ JÁ SABE DE QUEM 
ESTAMOS FALANDO! 

DEUS VINDO 
FICAR CONOSCO…
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Estamos bem pertinho de desvendar nosso mistério! Estamos 
superempolgados com essa investigação, e você?

A pista de hoje surgiu de outro homem que, assim como João, andou ao lado da 
pessoa que queremos conhecer. O nome dele é Mateus. Leia Mateus 18.11. Ao 
registrar detalhes da vida dessa Pessoa, Mateus nos conta que Ele era Filho do 
Homem, ou seja, nascido como homem, mas nos dá uma informação valiosa sobre 
Sua missão: Ele veio salvar o que se havia perdido.

Não estamos falando de alguém que se perdeu em um supermercado ou pegou o 
caminho errado dentro de uma grande cidade. A Bíblia nos diz que todas as pessoas 
se perderam de Deus quando o pecado entrou no mundo. O Senhor criou Adão e Eva 
e com eles Se encontrava todas as tardes, mas, depois de haverem pecado, houve 
uma separação entre Deus e o homem, e as pessoas se perderam na escuridão das 
coisas erradas. Leia Romanos 3.23. A Bíblia também diz que todos nós pecamos, 
mesmo as crianças, e estamos separados, perdidos de Deus.

O Nome do Natal que estamos investigando desceu do Céu, assumiu a 
forma de um homem e viveu entre nós com uma missão: salvar o que estava 
perdido. Ele veio pessoalmente nos encontrar e salvar para podermos viver 
novamente em comunhão com o Senhor!

8 de dezembro - Filho do Homem

Filho do Filho do 
HomemHomem

Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente



Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente
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Imagino que, a esta altura, com seu tino de detetive, você já deve ter desvendado 
esse mistério e descoberto qual é o Nome do Natal! 

A confirmação das nossas suspeitas está no evangelho de Mateus. Leia Mateus 1.19 a 
21. O Nome do Natal foi revelado a José por um anjo. José estava para se casar com 
Maria quando soube que ela estava grávida. Ele planejou deixá-la, mas o anjo lhe 
disse que não o fizesse, e lhe contou qual seria a missão daquele bebê que nasceria. 
O Nome dele seria Jesus, porque Ele salvaria o povo dos seus pecados.

9 de dezembro - Jesus

JESUSJESUS

SIM, O NOME DO NATAL É JESUS ! 
O FILHO DE DEUS, GERADO EM UMA VIRGEM 

CHAMADA MARIA, NASCIDO COMO HOMEM, TENDO 
COMO PAI ADOTIVO JOSÉ. AQUELE BEBÊ SE 

TORNARIA UM ADULTO, VIVERIA SEM PECADOS E 
SALVARIA A HUMANIDADE DOS PECADOS 

ATRAVÉS DA SUA MORTE NA CRUZ. 
DESCOBRIMOS O NOME DO NATAL !
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Agora que já sabemos o verdadeiro Nome do Natal, vamos concentrar nossa 
investigação em descobrir para que Jesus veio ao mundo. Leia João 4.25 e 26.

A palavra Messias vem do hebraico, e a palavra Cristo vem do grego. O significado 
de ambas é ungido enviado. Nessa passagem de João 4, a mulher samaritana, que 
conversava com Jesus no poço, esperava por um homem ungido, ou seja, separado 
e enviado para salvar o povo e lhes ensinar sobre Deus. Jesus disse a ela que Ele 
próprio era o Messias de quem ela falava.

Jesus foi ungido, preparado por Deus para salvar a humanidade dos seus 
pecados. Durante muitos séculos, os judeus aguardaram Sua chegada e, hoje, 
sabemos que Ele veio na noite de Natal! Natal é portanto, a celebração do 
nascimento do nosso Messias, do Cristo, dAquele que nos salvou!

10 de dezembro - Messias – O Cristo

MessiasMessias
Recorte a figura e 

cole-a no painel, no 
dia correspondente



Comece a investigação de hoje lendo João 1.29. O João de quem o versículo 
fala era João Batista, primo de Jesus, a quem Deus enviou para preparar o 
coração do povo para a chegada do Salvador. Quando batizava às margens 
do rio Jordão, João fez uma afirmação sobre Jesus que parece estranha. Ele 
afirmou que Jesus era o Cordeiro de Deus.

Desde os tempos de Moisés até a destruição do templo de Jerusalém pelos 
romanos, os judeus realizavam uma cerimônia para ter seus pecados perdoados. 
Um cordeiro, filhote da ovelha, era sacrificado no altar e o sangue desse animal 
era aspergido, salpicado sobre o pecador. Era uma representação de que aquele 
bichinho estava morrendo no lugar da pessoa que havia cometido pecado. E como 
as pessoas pecam durante toda a vida, todos os anos um cordeiro precisava ser 
oferecido em sacrifício para perdão dos pecados.

João Batista afirmou que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo. Ele realizou o sacrifício definitivo morrendo na cruz e 
derramando Seu sangue para que os pecados de todas as pessoas no mundo 
pudessem ser perdoados de uma vez por todas!

11 de dezembro - Cordeiro de Deus
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Leia 1 João 1.9. A carta escrita pelo apóstolo João para a Igreja nos ensina o que 
precisa ser feito para receber o perdão dos pecados. Você consegue descobrir? 
Não é preciso pagar promessa, fazer sacrifício ou nada parecido. O perdão dos 
pecados acontece assim que eu reconheço para Deus que pequei. E Ele não 
apenas me perdoa, mas também me purifica e me limpa desse pecado, assim 
como o sangue do cordeiro fazia com o povo antes de Jesus. Por isso Jesus é o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Cordeiro Cordeiro 
de Deusde Deus

NATAL É TEMPO DE 
LEMBRARMOS QUE JESUS 
NASCEU E MORREU PARA 
NOS LIVRAR DO PESO DO 

PECADO! 

Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente



Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente
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Já sabemos que Jesus veio para nos salvar dos pecados. A partir de então, vamos 
aprofundar nossa investigação para descobrir o que mais Ele veio fazer.

Você já tentou caminhar em um quarto completamente escuro? Se já, sabe o quão 
perigoso pode ser e como nos sentimos inseguros por não saber o que está bem na 
nossa frente. Todavia, se houver uma pequena luz no cômodo, ainda que seja bem 
fraquinha, será possível enxergar um pouquinho do espaço.

A escuridão que o pecado traz para o nosso espírito é pior que a ausência da 
luz elétrica. Quando estamos em pecado, não sabemos que decisões tomar e 
podemos fazer coisas cada vez piores. 

Leia João 8.12. Jesus nos diz que Ele é a Luz do mundo! Ao perdoar nossos 
pecados, Ele ilumina a nossa vida e, se O seguirmos, obedecendo à sua Palavra, 
não andaremos mais na escuridão!

12 de dezembro - Luz do mundo (terceira semana)

Luz do Luz do 
MundoMundo
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Alguma vez você já esteve em um lugar assustador do qual desejou sair o mais 
rápido possível? Quando isso acontece, todo o nosso corpo se vira na direção 
da porta, que é o local do escape.

Leia João 10.9. Jesus nos ensina que Ele é a Porta que faz a passagem de 
uma vida de pecado para uma vida de perdão; de um lugar escuro, para a 
luz da salvação. O versículo nos diz que quem entra por essa porta encontra 
pastagens. Essa é uma comparação com os animais que precisam de pastos 
bem verdinhos para se desenvolverem fortes e saudáveis. 

13 de dezembro - A Porta

A PortaA Porta

QUANDO ESCOLHEMOS CRER
 EM JESUS, ESTAMOS ENTRANDO 

PELA PORTA QUE NOS LEVARÁ A UMA 
VIDA EM QUE ELE CUIDARÁ DE NÓS 
ABENÇOANDO-NOS COM AQUILO DE 

QUE PRECISAMOS PARA SER 
ESPIRITUALMENTE FORTES!

VAMOS ENTRAR 
POR ESSA PORTA?

Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente



Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente
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Quem não gosta de um pão quentinho com manteiga? Ainda mais se o 
estômago estiver roncando de fome!

Jesus sabia o quão importante é o pão para a nossa alimentação e fez a seguinte 
comparação. (Leia João 6.35). Assim como o pão mata a nossa fome, Jesus, sendo 
o Pão da Vida, sacia a fome do nosso espírito. O estômago deseja comida; o 
espírito precisa da presença de Deus. 

Jesus ensinou que Ele é o Pão da Vida e, diferente do pão de farinha que 
comemos e, pouco tempo depois, ficamos com fome novamente, quando 
alimentamos o nosso espírito da Palavra de Deus, ela nos preenche!

14 de dezembro - O Pão da Vida

Pão da Pão da 
vidavida

HUM, QUE MARAVILHA! 
TODA VEZ QUE FOR COMER UM 

PÃO GOSTOSO, VOU ME LEMBRAR 
DE ALIMENTAR MEU ESPÍRITO COM 

A PALAVRA DE DEUS!
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Antes de partirmos para a investigação de hoje, vamos brincar de “O mestre mandou”. 
Tudo o que eu disser começando com a frase “O mestre mandou…” você deve fazer.

Essa brincadeira é divertida e nos ensina um dos atributos de um mestre: 
dar a direção, as ordens. Mas um mestre não faz apenas isso. O bom mestre 
ensina por meio do seu exemplo.

A pista de hoje está em João 13.13. Ali, Jesus nos mostra que uma das coisas 
que Ele faz é ensinar, pois é Mestre. Enquanto esteve na Terra, ensino-nos a 
viver de maneira a agradar a Deus. Ele nos ensinou a orar, a usar o poder de 
Deus, a contar aos outros sobre a boa Palavra.

Por essa razão, precisamos gastar tempo conhecendo a Palavra de Deus, pois é 
por meio dela que o Mestre nos ensina. 

15 de dezembro - Mestre

MestreMestre Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente



Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente
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Imagine que você e seus pais peguem um táxi ou um carro de aplicativo, e o GPS 
falhe. Você seria capaz de indicar o caminho que o motorista deve seguir para 
chegar à rodoviária da sua cidade? Acredito que só conseguirá fazer isso uma 
criança que já passou por esse caminho algumas vezes. Se o destino for um lugar 
onde nunca estivemos antes, não saberemos dar as direções corretas.

Leia João 14.6. A pista de hoje nos diz que Jesus é o Caminho até Deus Pai. É 
somente por intermédio de Jesus que conseguiremos caminhar em direção a Deus. 
Ele pode nos dar a direção correta porque Ele já percorreu esse caminho.

Depois de morrer e ressuscitar, Jesus foi para o Céu e está assentado à direita de 
Deus. Ele conhece o Caminho. Ele é o próprio Caminho: o melhor GPS do mundo 
para chegarmos à presença de Deus!

16 de dezembro - O Caminho 

CaminhoCaminho



Qual é o
DEVOCIONAL

Natal?Nomedo

O versículo estudado anteriormente nos mostra que Jesus é o Caminho e também 
que Ele é a Verdade. Verdade é algo que não pode ser contestado. Não importa o 
quanto se tente debater contra a verdade, ela não muda! Se você é um menino, por 
exemplo, mesmo que digam que você é uma menina, a verdade se manifesta no seu 
corpo, mostrando que Deus o fez do sexo masculino.

Se eu pegar uma caneta vermelha e disser cem vezes que ela é azul, minhas palavras 
não mudarão a verdade sobre a cor da caneta. Ela continuará sendo vermelha!

Leia João 8.31 e 32. A pista de hoje sobre quem Jesus é nos mostra que Ele é 
a Verdade e que, quando permanecemos na Palavra dEle, sendo discípulos, 
seguidores, nós conhecemos essa Verdade cada vez mais, e ela nos liberta das 
mentiras que os homens tentam fazer com que acreditemos.

17 de dezembro - A Verdade

VerdadeVerdade Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente



Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente

Qual é o
DEVOCIONAL

Natal?Nomedo

Chegamos ao último dia da nossa terceira semana de investigação e quanta coisa 
já aprendemos até aqui! Descobrimos que o verdadeiro Nome do Natal é Jesus, 
aprendemos que Ele veio para nos salvar e vimos algumas de Suas qualidades.

Hoje você precisará usar sua habilidade de detetive para identificar um criminoso. 
Leia João 10.10 e descubra quem é o criminoso e quais são os três crimes por ele 
praticados. Conseguiu? Os crimes são roubo, homicídio e destruição e eles são 
praticados por alguém chamado na Bíblia de ladrão. Algum palpite sobre quem 
seja o ladrão? O diabo. Ele veio tentar desfazer o que Deus fez.

18 de dezembro - A Vida

VidaVida

MAS JESUS AFIRMA QUE ELE VEIO 
PARA TERMOS VIDA, E VIDA EM ABUNDÂNCIA. 

ISSO SIGNIFICA QUE O FILHO DE DEUS VEIO PARA 
GARANTIR QUE A NOSSA VIDA SEJA ABENÇOADA 

NA TERRA E AINDA SEJA ETERNA LÁ NO CÉU! 
QUE LINDO ISSO! EU QUERO ESSA VIDA 

ABUNDANTE, E VOCÊ?



Qual é o
DEVOCIONAL

Natal?Nomedo

Faltam poucos dias para o Natal, e como aprendemos sobre Jesus com nossas 
investigações! No meio dos detetives e investigadores, o que estamos fazendo é 
uma espécie de dossiê. Uma investigação completa!

Nesta última semana, vamos procurar saber como podemos usar o Nome do 
Natal em nossa vida.

Pouco antes de voltar para o Céu, Jesus reuniu os Seus discípulos e deu-lhes as 
últimas instruções. Leia Mateus 28.18-20. Ele começou afirmando que foi dado a Ele 
TODO o poder, não apenas no Céu, mas também na Terra. Isso não significa dizer 
que Jesus tem poder para fazer algumas coisas, mas TODAS AS COISAS. Não há nada 
impossível para Ele nem no mundo físico, na Terra, nem no mundo espiritual.

19 de dezembro - Nome poderoso (quarta semana)

Nome Nome 
poderosopoderoso

Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente

JESUS TERMINA DIZENDO QUE 
SENDO TÃO PODEROSO, ESTARÁ 
CONOSCO TODOS OS DIAS ATÉ 
O FIM DESSE MUNDO! ISSO É 
MARAVILHOSO, NÃO ACHA?



Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente

Qual é o
DEVOCIONAL

Natal?Nomedo

Hoje nossa investigação será a respeito de autoridade. Você sabe dizer quem é a 
autoridade máxima da sua casa? E da sua cidade? E do seu país? Cada nação tem um 
governante e seu nome deveria ser o mais poderoso naquele lugar. Será que haveria 
um nome que tem autoridade sobre todos os países? E sobre todo o Universo?

Leia Filipenses 2.9-11. Existe um Nome que está acima de todos os nomes, ou seja, 
que tem mais autoridade que qualquer nome, não apenas na Terra, mas também 
no mundo espiritual, diante dos anjos e dos demônios. Um Nome tão poderoso 
que, ao ser pronunciado, todos os joelhos se dobram reconhecendo Sua autoridade 
e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Conseguiu identificar que Nome é esse?

Sim! É o nosso Nome do Natal, Jesus! O texto de Filipenses nos revela que Deus 
colocou o Nome de Jesus acima de todos os nomes. Não existe nome mais poderoso do 
que este e não há ninguém que possa resistir ao poder desse Nome. Nem anjos, nem 
demônios, nem autoridades na Terra. O Nome de Jesus está acima de todos os nomes!

20 de dezembro - Nome sobre todo nome

NomeNome
sobre sobre 

todo nometodo nome



Qual é o
DEVOCIONAL

Natal?Nomedo

Anteriormente, vimos que o Nome do Natal é o mais poderoso de todos os nomes 
na Terra, no Céu e debaixo da Terra. Mas o mais incrível de tudo é que o Dono 
desse Nome o colocou à nossa disposição. Leia João 14.13-15.

Funciona assim. Imagine que a sua professora da escola se chame Mônica e ela 
lhe peça que vá à secretaria solicitar um apagador novo. Você dirá à secretária: “A 
professora Mônica me autorizou pedir um apagador.” Certamente, a secretária lhe 
dará o objeto, pois você o pediu em nome da professora.

Nesse trecho bíblico, Jesus nos avisa que podemos usar o Nome dEle para 
pedir o que precisarmos em oração. Ele diz que, quando orarmos em Nome 
de Jesus, Ele mesmo fará o que estamos pedindo. E revela ainda que fará isso 
em relação a TUDO o que pedirmos.

Vale destacar o que está no final do versículo. Se eu amar Jesus, guardarei os 
mandamentos dEle, o que significa que, conhecendo Seus mandamentos, não vou 
pedir nada que seja contra a Sua Palavra.

21 de dezembro - Usando o Nome de Jesus

Nome na Nome na 
oraçãooração

CONSEGUE IMAGINAR 
O PODER QUE TEM UMA 

ORAÇÃO FEITA EM 
NOME DE JESUS?

Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente



Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente

Qual é o
DEVOCIONAL

Natal?Nomedo

Para nossa investigação de hoje, vamos pensar em uma fechadura. É possível 
abrir uma fechadura com qualquer chave? Claro que não. Cada uma tem uma 
chave específica.

Jesus nos ensinou que existe uma chave para a oração. Um modo correto 
de orar para que as nossas intercessões sejam atendidas. Leia João 16.23. 
Conseguiu descobrir qual é?

A chave para a oração é o Nome de Jesus. Quando oramos em Nome dEle, somos 
atendidos. Já vimos o quão poderoso é o Seu Nome. Sabemos que não existe outro 
mais forte e que o próprio Jesus nos autorizou a usar o Seu Nome quando orarmos, 
garantindo que, se o fizermos, Ele mesmo Se encarregará de atender nossa oração.

22 de dezembro - Chave da oração

ChaveChave

ISSO É INCRÍVEL! O NOME 
MAIS PODEROSO DO UNIVERSO 
ESTÁ À SUA DISPOSIÇÃO PARA 

ORAR E VER OS MILAGRES 
ACONTECEREM!



Qual é o
DEVOCIONAL

Natal?Nomedo

Nesta última semana, descobrimos uma arma muito poderosa no mundo espiritual 
e precisamos aprender, com aqueles que já a conheciam, como usá-la de maneira 
adequada.

Leia o episódio da cura de um coxo na porta do templo em Atos 3.1-10. O que 
os apóstolos deram para o coxo? Como eles puderam realizar tamanho milagre? 
Usando o Nome de Jesus! Eles não tinham o que o coxo pedia, que era dinheiro, 
mas possuíam algo de maior valor e sabiam que precisavam compartilhá-lo com 
aquele homem. Eles tinham a cura que o Nome de Jesus tem poder para realizar.

Diante da multidão maravilhada pela cura do coxo, Pedro deu um ensinamento muito 
importante. Leia Atos 4.12. Qual é o único Nome pelo qual podemos ser salvos? O 
Nome de Jesus. Por meio dele, somos salvos dos pecados e da separação eterna de 
Deus e também das obras do diabo. O Nome de Jesus é poderoso para desfazer todo o 
mal, seja ele no espírito seja no corpo. Ele é poderoso para curar das doenças.

Sabendo que Jesus nos disse que podemos e devemos orar em Seu Nome, quando 
estiver doente ou orando por alguém enfermo, mande aquele mal embora usando 
o Nome poderoso de Jesus! Essa é a obra que Deus deseja que Seus filhos façam!

23 de dezembro - Poder para salvar e curar

Salvação Salvação 
e curae cura

Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente



Estamos na véspera do Natal! Talvez você esteja ansioso para saber o que vai 
ganhar de presente ou pela reunião da família nesta data especial. Mas existe 
algo muito mais valioso que uma ceia ou um belo presente e você pode ganhar 
agora mesmo, se quiser.

Leia a carta de Paulo aos Romanos 10.9. Existe um presente precioso chamado 
salvação que é oferecido a todo aquele que, com a boca, reconhece que Jesus 
é Senhor sobre todos, que morreu na cruz para nos salvar tanto dos pecados 
quanto do poder do mal, que foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia, vencendo 
o poder das trevas para sempre.

Natal não é apenas sobre o nascimento de um bebê em uma estrebaria, no meio 
dos animais, com anjos cantando no céu. Natal é a celebração do nascimento do 
Salvador das nossas almas. Foi porque um dia Ele nasceu, que pôde Se tornar 
adulto e cumprir a missão que Deus, Seu Pai, Lhe havia confiado.

Natal é a festa em que comemoramos o amor de Deus por nós. Ele nos amou 
tanto que foi capaz de entregar Seu único Filho para que pudéssemos ser 
salvos e viver eternamente com Ele.

24 de dezembro - Um presente de Natal

Qual é o
DEVOCIONAL

Natal?Nomedo



Qual é o
DEVOCIONAL

Natal?Nomedo

Você crê nessa Palavra? Leia novamente o versículo. Se crê, faça uma oração, agora, 
confirmando isso. Pode ser algo do tipo: “Deus, eu creio que Jesus é o Salvador 
prometido. Creio que Ele nasceu no Natal para viver como homem e nos ensinar 
sobre o Seu amor. Creio que Ele morreu na cruz para me salvar do domínio do mal. 
Creio que ressuscitou dos mortos vencendo o poder das trevas. Creio que Ele é o 
meu Salvador! Em Nome de Jesus, eu recebo essa salvação, amém!”.

Pronto, você está salvo! Acaba de nascer na família de Deus, de tornar-se filho de 
Deus e irmão de Jesus. Seus pecados foram perdoados e, agora, você pode andar 
junto de Deus. Ainda que você volte a pecar, que faça algo errado, ao se arrepender e 
confessar o erro, será perdoado. E você tem autorização para orar em Nome de Jesus.

Presente Presente 
de Natalde Natal

Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente

ESSE É, SEM DÚVIDAS, 
O MELHOR PRESENTE DE 

NATAL QUE ALGUÉM PODERIA 
RECEBER!



Chegamos ao final do nosso Devocional Qual é o Nome do Natal? Quanta coisa 
aprendemos juntos investigando a Palavra de Deus! Você se saiu muito bem como detetive!

Descobrimos que o Nome do Natal está longe de ser Noel. O Nome do Natal é 
Jesus, Aquele de quem os profetas falaram e que nasceu em Belém, há mais de 
dois mil anos, com o propósito de nos salvar. Conhecemos algumas de Suas muitas 
qualidades: Ele é o Conselheiro, Deus Forte, a Paz, o Princípio e o Fim de todas as 
coisas, o Verbo, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, a Luz, o Mestre, o Pão da 
Vida, a Porta, o Caminho, a Verdade e a Vida. Ele é Jesus! 

E mais importante de tudo: Ele é o seu Salvador pessoal! Ele o livrou do poder das 
trevas, perdoou os seus pecados, trazendo-o para junto de Deus e ainda deixou Seu 
Nome poderoso para que você o usasse em suas orações. Não há presente melhor 
para se ganhar nem motivo melhor para se comemorar no Natal!

Porque você recebeu algo tão valioso, compartilhe com seus amigos e familiares. 
Foi essa a orientação que Jesus deixou aos Seus seguidores. Leia Marcos 16.17,18. 
Use o Nome de Jesus não apenas para abençoar sua vida, mas também para fazer 
os milagres e as maravilhas que Ele fez. Ore pelos doentes, expulse o mal da vida 
de quem está atribulado. Faça com que a alegria do Natal chegue a mais e mais 
pessoas!

Alegre-se neste dia! 
Feliz Natal!

25 de dezembro - Agora é a sua vez

Divulgue Divulgue 
esse esse 
NomeNome

Recorte a figura e 
cole-a no painel, no 
dia correspondente
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Depois de 25 dias de leitura da Bíblia, é bem provável que as crianças, no dia 26 
de dezembro, perguntem qual é a pista do dia. Os pequenos incorporam hábitos 
de maneira muito rápida e é por meio de alguns bem estabelecidos que uma boa 
educação se dá.

Nossa sugestão é que você aproveite esse interesse e dê continuidade ao estudo 
da Bíblia em classe ou em família, a partir do dia 26. Mantenha o mesmo horário 
e local. Escolham um dos evangelhos e sigam “investigando” mais aspectos 
da vida de Jesus. Não é necessário ler um capítulo inteiro por dia. Basta um 
trecho, desde que, sobre ele, vocês meditem e busquem aplicações para a vida. 
O crescimento espiritual se dará ao longo de todo o processo, ainda que leve 
muitos anos para lerem a Bíblia toda juntos.

Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. Amarás, pois, o SENHOR, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas 
palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração; e as intimarás a teus filhos e 
delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, 
e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras 
entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. 

Deuteronômio 6.4-9
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Acabou o Devocional de Natal, e agora?
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