
70 A  L i a h o n a

Chad e. Phares
Revistas da Igreja
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho  
unigênito” ( João 3:16).

Inspirado numa história verídica
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1. Ainda faltavam algu-
mas semanas para o 
Natal, mas Henrique 
e sua família já tinham 
montado a árvore 
de Natal. Ele vibrava ao 
pensar nos presentes que 
esperava ver ao pé da árvore, 
na manhã de Natal.

2. Alguns dias depois, Henrique 
entrou na sala de estar e viu que 
havia uma pequena caixa embaixo 
da árvore. Estava embrulhada em 
papel vermelho e com um laço 
verde.

Nosso primeiro presente! 
Quem o mandou? Teria  
sido a Vovó? Não.

Teria sido um dos primos?

Não.

3. Henrique ficou confuso.

Quem tinha mandado 
o presente, afinal?

Vai ser preciso esperar  
para ver. Tudo o que 
podemos dizer é que é um 
presente muito especial.

para aS CrianCinhaS
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AJUDA PARA  
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V ocê pode achar uma caixa e 
colocar nela objetos que ajuda-

rão você e sua família a recordarem o 
nascimento de Jesus Cristo. Se desejar, 
ponha objetos como poemas, gravu-
ras, estrelas de papel, uma ovelhinha 
de brinquedo, um enfeite de anjo ou 
qualquer outro objeto que ajude seus 
filhos a lembrarem-se do nascimento 
do Senhor. Embrulhe o presente. 
Abra-o no Natal.
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4. Com o passar dos dias, muitos presentes foram aparecendo  
ao pé da árvore, mas Henrique não conseguia tirar da 
mente aquele primeiro presente vermelho com a fita 
verde. De onde tinha vindo?

5. Na manhã de Natal, Henrique apressou-se para 
acordar seus irmãos e seus pais.

Acordem! Chegou o Natal!

6. Depois de chegar à árvore, Henrique ficou animado 
ao ver os presentes embaixo.

Henrique, agora 
pode abrir a caixinha 
com o papel verme-
lho e a fita verde.

Henrique estava feliz por, finalmente, poder ver o que 
havia lá dentro.

7. Henrique removeu a tampa e achou alguns 
objetos pequenos. Tirou um de cada vez — uma 
gravura de Jesus Cristo, um poema sobre o nas-
cimento de Jesus e uma estrela. Henrique mos-
trou a gravura a todos, e seu pai leu o poema.

Coloquei a caixa embaixo da árvore, a fim de 
recordarmos o verdadeiro motivo pelo qual 
comemoramos o Natal.

8. Henrique ficou feliz por lembrar-se de Jesus.

Pai, você pôs a caixa embaixo 
da árvore, mas agora eu sei 
quem foi mesmo que nos deu  
o presente.

Quem?

O Pai Celestial.
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P a r a  a s  C r i a n C i n h a s

serviço no natal
A Praça do Templo, em Salt Lake City, é um belo local para se visitar — principalmente 

na época de Natal. As pessoas na Praça do Templo sentem o espírito natalino ao 
servirem umas às outras. Todas as cenas nos pequenos círculos estão 
incluídas na gravura grande. Encontre e circule cada cena. Consegue 
achar outros atos de bondade no desenho?
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Ilustração: Val ChadwICK Bagley
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