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Querida mamãe… 

Essas bolas de Natal com os nomes de Jesus são um ótimo recurso para você usar com 
seus filhos enquanto se preparam para o Natal. 

Preparamos 20 bolas de Natal com alguns dos nomes de Jesus citados na Bíblia em duas 
versões, uma para colorir e outra pronta para imprimir e decorar sua árvore, parede, 
janela ou para despertar sua criatividade. 

Você também pode imprimir os versículos referente a cada nome e ler como reflexão 
nesse período de Advento, sozinha, com seus filhos ou até mesmo em família (veja a 
seguir). 

 Em dias agitados e corridos como os que antecedem o Natal, nada como ter pertinho 
dos nossos olhos (na geladeira ou perto da nossa cama) esses versículos que nos ajudam 
a lembrar quem é Jesus. 

Nossa intenção é que em cada canto da sua casa e do seu coração o Natal seja de fato 
celebrado e Jesus seja de fato sua fonte de esperança, paz, alegria e amor. 

Feliz Natal! 

Com amor, 
MOPS Brasil e Fabiola Chaves 

Instruções: 

- Imprima as folhas das bolas de Natal em papel de gramatura 140 ou um pouco mais 
grosso, talvez 180. Depende de cada impressora. O papel vergê é uma boa opção. 
- Caso só tenha papel padrão de impressão, você pode colar em uma cartolina antes de 
recortar, para ficar mais firme, caso queira pendurar na árvore de Natal. 
- Recorte as bolas coloridas pelas crianças ou as já coloridas. 
- Se for pendurar, faça um pequeno furo na marcação para pendurar e use um pedaço de 
fita. 
- Decore sua árvore e sua casa com os nomes de Jesus e aproveite esse tempo com seus 
filhos.



Fabiola Chaves é esposa, mãe e 
missionária do Palavra da Vida em 
Caldas Novas - GO, onde mora 
atualmente.  

Arquiteta de formação e sempre 
inspirada por belos traços, desenhos 
e palavras, hoje dedica parte do seu 
tempo no projeto @desenhosdafou , 
onde combina sua paixão por 
desenho e pela Palavra de Deus com 
propósito, inspirando pessoas com 
anotações visuais criativas para 
fixarem conteúdos.  

Você pode conhecer mais sobre o 
projeto seguindo @desenhosdafou 
no Instagram.
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Rei dos Reis 
“Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos 
senhores e o Rei dos reis; e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e 
fiéis”.” Apocalipse 17:14 

A Palavra 
“No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus.” 
João 1:1  

Bom Pastor 
“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.” João 10:11 

Cordeiro de Deus 
“No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: “Vejam! É o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo!” João 1:29 

Luz do Mundo 
“Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, 
mas terá a luz da vida”.” João 8:12 

Servo 
“Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei 
sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará justiça às nações.” Mateus 12:18 

Santo 
“O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu 
és: o Santo de Deus!” Marcos 1:24  

VERSÍCULOS PARA OS NOMES DE JESUS



Estrela da Manhã  
“Eu sou a Raiz e o Descendente de Davi, e a resplandecente Estrela da Manhã.” Apocalipse 
22:16 

Emanuel  
“Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o 
chamará Emanuel (que significa Deus conosco).” Isaías 7:14 

O Cristo 
“e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo.” Mateus 1:16 

Redentor 
“Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra.” Jó 19:25 

Amigo 
“Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o 
servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque 
tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês.” João 15:14-15 

Principe da Paz 
“Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. 
E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.” Isaías 
9:6  

Salvador 
“Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.” Lucas 2:11 

Alfa e Ômega 
“Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim.” Apocalipse 22:13 



Deus Eterno 
“Ele será chamado... Pai Eterno” Isaías 9:6 

Consolador 
“Ele será chamado... Maravilhoso Conselheiro” Isaías 9:6 

Caminho 
“Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por 
mim.” João 14:6 

Pão da Vida 
“Então Jesus declarou: “Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome; aquele 
que crê em mim nunca terá sede.” João 6:35 

Verdade 
“Jesus respondeu: — Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém pode chegar até o Pai a 
não ser por mim.” João 14:6
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