
está esperando por você com os braços cheios 
de presentes, você só tem que Lhe pedir. Cada 
presente tem um cartãozinho com o seu nome, 
porque Deus enviou o Seu Filho à Terra para você 
poder receber o Seu presente da vida eterna. 

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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Feliz Natal
para você e os seus.

Desejo um
fim de ano

repleto de bondade
e amor!

Alguma vez você andou de loja em 
loja, procurando os presentes certos 
para amigos e parentes? Quando 
finalmente estão embrulhados e 
debaixo da árvore, parece que ainda 

falta algo, não é?

Talvez você esteja preocupado, temendo perder o 
emprego nesta economia tão inconstante, e não 
sabe como vai garantir seu sustento nesse novo 
ano.  Ou talvez o relacionamento com as pessoas 
que lhe são mais chegadas não esteja muito bem, 

e o seu coração clame por paz e pelas simples 
alegrias da vida.

Há outros presentes, vindos de Alguém que tem 
muito amor por você. Porém, nunca os encontrará 
em lojas. Embora sejam valiosíssimos, não podem 
ser comprados com dinheiro. Na verdade, são 
grátis! Estes presentes foram concebidos pelo nosso 
Pai do Céu; são os presentes de amor, alegria, paz e 
felicidade.

Celebramos o Natal porque Deus nos deu o 
maior presente que se poderia dar: o Seu Filho 
Jesus. Embora Jesus tenha vindo ao mundo 
como um bebezinho, trouxe Consigo todos os 
maravilhosos presentes de Deus. À medida que 
foi crescendo, desembrulhou-os para nós, um por 
um, ensinando-nos a amar Deus e uns aos outros. 
Depois, quando Jesus morreu por nós, deu-nos o 
maior presente de todos: libertação do medo da 
morte e a promessa de vida eterna no Céu, quando 
terminar o nosso tempo aqui na Terra.

O mundo está ficando um lugar cada vez mais 
frio e cruel onde se viver, e talvez pareça às vezes 
que o amor de Deus está longe demais para tocar 
o seu coração. A verdade incrível é que Deus 
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