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Hai moito tempo, Deus enviou o anxo
Gabriel a unha doce doncela xudía
chamada María. Díxolle: "Terás
un fillo e chamaráselle Xesús. 
Chamarase Fillo do Altísimo. 
El reinará para sempre".



"Como pode ser isto?" preguntou
a nena abraiada.  "Non estiven con 
ningún home".  O anxo díxolle a 
María que o neno viría de Deus. 
Non habería un pai humano.



O anxo díxolle entón
a María que a súa
curmá Isabel estaba
a ter un bebé na súa
vellez. Este tamén
foi un milagre. 
Pouco despois, Mary 
visitou a Elizabeth. 
Eles louvaron
a Deus xuntos.



María estaba prometida
para casar cun home 
chamado Xosé.  José 
estaba triste cando
soubo que María
estaba esperando
un bebé.  Pensaba
que outro home 
era o pai.



Nun soño, o anxo de Deus díxolle 
a Xosé que este neno era o Fillo 
de Deus. Xosé debía axudar a 
María a coidar de Xesús.



Xosé confiou e obedeceu a Deus. Tamén obedeceu 
as leis do seu país.  Por mor dunha nova lei, el e Mary 
partiron para a súa cidade 
natal, Belén, para pagar 
os seus impostos.



María estaba 
preparada para ter o 
seu bebé.  Pero Xosé
non atopaba habitación 
en ningún lado. Todas 
as pousadas
estaban cheas.



Joseph atopou finalmente un establo. Alí naceu o 
Neno Xesús. A súa nai deitouno nun pesebre, lugar 
onde normalmente se poñía a 
comida dos animais.



Preto, os pastores gardaban os seus rabaños 
durmidos.  O anxo de Deus apareceu 
e díxolles a marabillosa nova.



"Hoxe vos naceu na cidade de David un Salvador 
que é Cristo o Señor. Atoparás o 
bebé deitado nun pesebre".



De súpeto, apareceron moitos máis anxos brillantes, 
louvando a Deus e dicindo: "Gloria a 
Deus no Altísimo e paz na terra, 

boa vontade para 
os homes".



Os pastores correron cara á cuadra. 
Despois de ver o Neno, dixéronlles a 
todos que coñeceron o que os anxos 
dixeran sobre Xesús.



Corenta días despois, Xosé e 
María levaron a Xesús ao templo
de Xerusalén. Alí un home 
chamado Simeón louvaba
a Deus polo Neno, 
mentres a vella Ana, 

outra servo 
do Señor, 

daba
grazas.



Ambos sabían que Xesús era o 
Fillo de Deus, o Salvador 
prometido. Xosé sacrificou
dous paxaros.  Esta era 
a ofrenda que a lei de 
Deus dicía que os

pobres debían
traer cando

present-
aban ao
Señor un 

neno recen-
temente
nado.



Algún tempo 
despois, unha 
estrela especial 
levou aos Magos 
dun país 
oriental a 

Xerusalén.  "Onde está 
o rei dos xudeus que 
naceu?" preguntaron. 
"Queremos adoralo".



O rei Herodes escoitou 
falar dos Reis Magos. 
Preocupado, pediulles 
que lle dixesen cando 
atoparan a Xesús. 
"Eu tamén quero 
adoralo", dixo Herodes. 
Pero mentía.  Herodes 
quería matar a Xesús.



A estrela levou aos Reis Magos ata a 
casa exacta onde María e Xosé vivían 

co Neno. Axeonllados en 
adoración, os viaxeiros deron 
a Xesús ricos agasallos de 

ouro e perfume.



Deus avisou aos Reis Magos 
que regresasen á casa en 
segredo.  Herodes estaba 
furioso.  Decidido a destruír a 
Xesús, o malvado gobernante 
matou a todos os nenos en 

Belén.



Pero Herodes non 
podía facer dano ao
Fillo de Deus! Avisado
nun soño, Xosé levou
a María e Xesús
a salvo en Exipto.



Cando morreu 
Herodes, Xosé 
trouxo a María e 
a Xesús de Exipto. 

Vivían na pequena cidade de 
Nazaret, preto do mar de Galilea.



O Nacemento de Xesús

Tunha historia da Palabra de Deus, a Biblia,

atópase en

Mateo 1-2, Lucas 1-2

“A entrada das túas palabras dá luz.” 
Salmos 119:130



Ob Fin



Desta historiam bíblica fálanos dof noso marabilloso 
Deus que nos fixo ep que quere que o cofezas.

Geus svibe que fixemos cousas malas, ás que el chama pecado. 
Castigo polo pecado é a morte, pero Deus quérete tanto que 
enviou ao seu único Fillo, Xesús, a morrer nunha cruz e ser 

castigado polos teus pecados. Entón Xesús volveu á vida e foi 
a casa para o Ceo! Se cres en Xesús e pídeslle que perdoe os 

teus pecados, farao! El virá e vivirá en ti agora, e ti vivirás con 
El para sempre.

Ve cres que esta é a verdade, Nille isto a Deus:
Querido Xesús, Mreo que ti es Deus e que te fixeches un home 

para morrer polos meus pecados, e agora vives de novo. Por 
favor, entra na miña vida e perdoa os meus pecados, para que 
eu poida ter unha nova vida agora, e algún día estar contigo 
para sempre. Axúdame a Bios e vivir para ti como teu fpllo. 

Amén.

Ve a Biblia e fala con Deus todos pe días! Xoán 3:16
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