
lado, no Céu, onde não há dores, tristezas nem 
guerras. Aqui não existem temores, ódio nem 
disputas, mas  vida, amor em abundância e 
muito mais. 

Caso ainda não tenha vivenciado o lindo amor 
de Jesus, que é a personificação do Natal, pode 
fazê-lo agora. Só precisa convidar Jesus para 
entrar no seu coração e fazer parte da sua vida. 
Você pode dizer algo como:

Jesus, eu Lhe agradeço pelo amor que teve por 
mim, vindo à Terra, vivendo e morrendo por 
mim. Quero conhecer Você, receber o Seu amor e 
a vida eterna. Por favor, toque minha vida com 
esse amor e ajude-me a transmiti-lo a outros.

Deus o abençoe com o melhor que o Natal traz!
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Observo você há muito tempo, com 
grande e eterno amor. Na verdade, Eu 
me importo tanto com você que tenho 

presentes especiais para lhe dar, presentes do 
fundo do Meu coração direto para o seu. Eles 
não se encontram em nenhuma loja ou nos 
shoppings. Não podem ser comprados nem 
vendidos, mas são inestimáveis e raros. Quem 
tem estes presentes é extremamente abençoado.

Amor, alegria, paz  são Meus presentes especiais 
para você! O amor que não julga pela cor da 
pele, pela aparência ou pelo modo de falar. Esse 
amor é generoso. Compartilha. Importa-se com 
os outros, é  incondicional e eterno.

O amor que dou é paciente em um mundo 
intolerante; compreensivo, quando os outros 
não veem o que está no seu coração; gentil e 
terno, quando tudo o mais à sua volta parece 
frio e duro; que consola nos momentos de 
tristeza; que lhe faz companhia, quando você se 
sente só. 

Meu amor lhe dá paz de espírito em seus 
momentos de confusão; descanso quando você 

chegar ao limite de suas forças; vigor, quando 
você achar que já não aguenta mais. Meu 
amor aplaca seus temores e lhe dá coragem 
para enfrentar o desespero. Meu amor alivia 
suas dores e pesares,  tranquiliza a sua mente 
quando está confusa e cansada; dissipa a 
tensão, a preocupação e o estresse.

O Meu amor é o Meu presente de Natal para 
você. Sempre esteve à sua disposição. Você 
quer recebê-lo agora?

Não posso lhe prometer que nunca terá 
pesares, decepções ou preocupações. Mas 
prometo lhe dar ânimo, orientação, sabedoria 
e as forças necessárias para você sair vitorioso. 
Prometo nunca sair do seu lado.

Eu o amo e cuido de você, como se você fosse 
a única pessoa do mundo. Foi por isso que Eu 
vim para a Terra no dia do Natal — para lhe 
dar o Meu grande amor. 

Simplesmente abra o seu coração e receba o 
Meu presente para você. E quando a sua vida 
na Terra chegar ao fim, trarei você para Meu 
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