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Então é Natal 
 

Todas as crianças e alguns adultos acham que o Natal é feito para 
ganhar presentes, mas não é. Na verdade é o dia que as famílias se 
reúnem para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. 

Natal pra mim significa felicidade, solidariedade, amor, respeito ao 
próximo e muitos outros sentimentos do coração. 

Felicidade é quando você está feliz, se divertindo e brincando. 
Solidariedade é ajudar os outros sem querer nada em troca. 
Amor é quando a gente quer o bem de outra pessoa. 
Respeito é tratar as pessoas do mesmo modo que queremos ser 

tratados. 
O presente é só um símbolo do Natal, e quando se é criança 

achamos que a importância do Natal é ganhar presentes, e assim 
esperamos esta data o ano inteiro. 

É no Natal que os sonhos de muitas pessoas acontecem. 
Querido Papai Noel, já que é Natal e eu ainda sou criança, gostaria 

muito de ganhar de presente um passeio com você, mas também queria 
pedir que não deixasse nenhuma criança sem presente, nenhuma família 
sem alimento e nenhuma pessoa sozinha. 
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É Natal 
 

O Natal é uma data comemorada por muita gente em muitos 
lugares. 

Esta data é para reunir a família e comemorar junto o nascimento 
de Jesus. 

O Natal é um dia de muita alegria. As famílias comemoram de 
muitos jeitos: tem gente que viaja, faz festa, ceia e a família está toda 
reunida. Também no Natal, as crianças fazem cartas para o Papai Noel 
pedindo brinquedos e quando eles acordam de manhã o brinquedo está 
debaixo da árvore. 

Mas as pessoas esquecem que o Natal não é só dar e receber 
presentes. É o momento de refletir sobre o nascimento de Jesus, que veio 
ao mundo para trazer paz e alegria ao povo. Devemos renovar nossa fé, 
nossas esperanças para um futuro melhor. Onde o amor do próximo 
reinará. 

Isso sim será o verdadeiro Natal!!! 
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O Menino Jesus 
 

Deus mandou o seu anjo 
falar com uma moça, um dia. 
 
Essa pessoa especial 
tinha o nome de Maria. 
 
“Você vai ter um bebê 
e vai cuidar dele com amor. 
o seu nome será Jesus, 
e ele será o Salvador...” 
 
Com um homem chamado José  
o anjo também foi falar. 
 
Era o noivo de Maria 
e com ele devia casar. 
 
Assim como Maria, 
um pouco confuso ele ficou. 
 
Mas para essa missão especial 
em Deus José confiou. 
 
Os dois foram para Belém  
e vejam o que aconteceu 
numa pobre estrebaria 
o Menino Jesus nasceu! 
 
Essa notícia tão boa  
um anjo foi anunciar 

para pastores estavam 
bem perto daquele lugar. 
 
E logo vieram mais anjos  
que começaram a cantar. 
 
Os pastores foram depressa 
para o lugar indicado. 
Num berço muito simples  
o bebê estava deitado. 
 
Mas era uma criança especial, 
Jesus nasceu e trouxe 
luz para o mundo. 
 
Então é Natal! 
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