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Mostre a Ilustração 1
 Era véspera de Natal. Penélope e 

Peter estavam sentados no grande tapete 
trançado na sala de estar da casa deles, 
aquecendo  seus pés. O fogo brilhava na 
lareira. Eles aguardavam animadamente 
pela mamãe que iria contar-lhes uma 
história de Natal. Finalmente, ela estava 
pronta. Ela abriu a Bíblia e daquela 
maneira “especial” toda dela, ela contou 
e leu da Bíblia como Deus enviara o Seu 

Filho ao mundo centenas de anos atrás.
(Professor: Este seria um bom lugar para você contar a lição 

de Natal da Palavra de Deus.)

Mostre a Ilustração 2
Foi muito difícil para Penélope e Peter 

dormirem aquela noite. Algum tempo 
depois deles terem ido para a cama, 
Penélope chamou o Peter que estava no 
outro quarto, tentando não fazer muito 
barulho.

“Peter, você está dormindo?”
“Ainda não.”

“O que você acha que vamos ganhar para o Natal?
“Ah, acho que vamos ganhar o que pedimos, eu suponho. 

Geralmente ganhamos.” Peter respondeu.
“E geralmente pedimos, também,” Penélope acrescentou. 

“Sabe de uma coisa, Peter? Quando a mamãe estava nos 
falando do primeiro aniversário de Jesus hoje à noite, eu 
fiquei pensando em algo. Dizem que celebramos o Natal Para 
honrarmos o nascimento de Jesus, mas parece que pensamos 
bem mais em nós do que Nele. Quando ele nasceu, todos lhe 
trouxeram presentes; agora parece que nós recebemos todos os 
presentes e ninguém pensa Nele um momento sequer. Fiquei um 
pouquinho envergonhada quando pensei nisso. Você também 
ficou envergonhado, Peter?

Não houve resposta, pois Peter já tinha 
caído no sono. Penélope ficou olhando 
a escuridão de seu quarto silencioso, 
mas ela não estava com medo. Além da 
silhueta da moldura da janela, o céu estava 
lotado de estrelas e a beleza delas cresceu 
e cresceu até preencher toda a escuridão.

Mostre a Ilustração 3
Havia uma estrela mais brilhante 

e mais linda do que todas as outras que brilhava com tanta 
intensidade que parecia fazer um caminho prateado até o 
parapeito da janela dela. Era um caminho tão lindo e brilhante 
que  Penélope achou que seria muito divertido andar nele. Mas 
é claro que ela não poderia fazer aquilo, pois ela era só uma 
menininha que estava de camisola e era véspera de Natal e 
ela precisava dormir. Mas a estrela ficava sorrindo para ela lá 
do alto e parecia estar estendendo os seus dedos de luz para 
iluminá-la. Ela estendeu os dedos dela para tocar nos dedos da 
estrela. Eles seguraram a sua mão e ela sentiu-se sendo puxada 
pela janela  até o caminho de luz.

O mundo estava muito bonito à sua volta – verdadeiramente 
lindo. As árvores pareciam estar vestidas com folhas prateadas; 
a pequena casinha para pássaros no jardim tinha um telhado 
prateado; até mesmo as frutinhas verdes no arbusto de azevinho 
perto do portão estavam prateadas agora. E no meio dessas 
coisas brilhantes, Penélope andava por um caminho prateado 
para onde quer que a estrela a guiasse.

Elas passaram pela casa de Susan, pelo correio e pela escola 
que ela e o Peter frequentavam. Elas passaram por tudo que ela 
conhecia e andaram para muito além das fronteiras da cidade 
até chegarem, finalmente, a um grande deserto. O deserto 
estendia-se por quilômetros e quilômetros em todas as direções 

e Penélope andava pelo meio de dunas de 
areia prateada.

Mostre a Ilustração 4
Ela não sabia por quanto tempo 

estivera viajando quando viu alguns 
homens em camelos atravessando a areia. 
Eles chegaram do lado dela e ofereceram-
lhe uma carona.

Penélope lembrou-se que  sua mãe 
havia lhe dito para nunca pegar carona 
com estranhos, mas esses homens 

pareciam ser tão sábios e bondosos e, além disso, ela sempre 
quisera andar num camelo! Então, quase sem perceber, ela 
estava sentada no meio de duas corcovas prateadas no camelo 
principal e eles estavam viajando sobre as areias do deserto.

Mostre a Ilustração 5
Os homens continuaram seguindo 

o caminho prateado que ela estivera 
seguindo até então e Penélope ficou feliz 
com isso. Ela não queria sair do caminho 
da estrela.

“Onde vocês estão indo?” ela 
perguntou timidamente para o homem em 
cujo camelo ela estava montada.


