
Christmas

• Leia as histórias de sua Bíblia favorita com seus filhos ou conte-as novamente com suas próprias 
palavras. Em seguida, divirta-se com sua família, recortando e montando essas mini cenas.

• • Este é um presente maravilhoso para oferecer aos seus filhos, netos ou amigos neste período 
de Natal, enquanto você celebra o nascimento de Jesus.

8 Mini Dioramas representando os diferentes eventos do nascimento de Jesus

O Anúncio Maria visita Elizabete



Zacarias e o anjo Viagem para Belém

Nenhum quarto disponível Jesus nasce



Anjos e pastores Os reis magos.
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• Cola
• Tesoura

• Régua
• Caneta velha sem tinta

• ou cortador de 
papel

Ferramentas para montar Impressão

Após baixar, 
imprima todas as 

páginas
do diorama

em cartolina ou 
papel mais pesado, 

160 g 
(recomendado/ 
papel grosso).



Instruções

• • Tenha cuidado ao usar uma tesoura 
ou uma faca de corte de papel.

• • Cola, tesoura e outras ferramentas 
podem ser perigosas, portanto, 
certifique-se de mantê-las fora do 
alcance de crianças

Atenção

• • Em primeiro lugar, a peça é separada 
do resto das peças cortando 
grosseiramente à sua volta com uma 
tesoura. Não corte ao longo das linhas 
nesta etapa.

• • Uma vez que a peça é separada, você 
pode trabalhar nela sem danificar outras 
peças. É melhor fazer a pontuação antes 
de prosseguir para o corte.

Recorte

 Marque as linhas de dobra para fazer uma 
dobra reta e nítida. É especialmente 
importante que as peças menores sejam 
marcadas antes de dobrar.
• Para marcar, coloque uma régua de metal 
ao longo da linha de dobra e pressione com 
uma ponta cega ao longo da linha de dobra 
para comprimir o papel.

Marcando

Montando o fundo

• Cut	the	background	piece.	After	scoring	along	the	dotted	lines,
fold	and	glue	the	2	tabs	under	the	floor.

Montando as figuras

• Primeiro recorte a figura, marque ao longo das linhas 
pontilhadas, depois dobre conforme mostrado na ilustração 
acima e cole as 2 partes.

• • IMPORTANTE: não coloque cola no verso das 2 abas.
• • Espere alguns minutos para a cola secar e depois corte ao 

longo de cada figura na área cinza claro. Você não precisa 
cortar ao longo da linha preta, você pode deixar alguns 
milímetros de cinza ao redor da figura.

• • Cole as abas da figura no retângulo pequeno para ajudar a 
reforçar a figura, quando seca, apare um pouco ao redor da 
base da figura.



Jesus nasce - parte 1



Jesus nasce - parte 2



Jesus nasce - parte 3



Jesus nasce - parte 4



Jesus is born - part 1



Jesus is born - part 2



Jesus is born - part 3



Jesus is born - part 4




