
E é por isso que podemos ter esperança neste 
Natal.

Jesus quer ter um relacionamento pessoal com 
você e se tornar uma parte muito real de sua vida 
aqui, agora e para sempre, na eternidade. Ele está 
à porta do seu coração, esperando que você abra 
e Lhe permita entrar. (Ver Apocalipse 3:20.)

Você pode fazer isso agora mesmo, fazendo com 
sinceridade esta oração:

Jesus, por favor, perdoe-me por todos os meus 
pecados. Acredito que Você morreu por mim. Abro 
a porta do meu coração e O convido para entrar 
em minha vida. Por favor, preencha-me com Seu 
amor e com o Espírito Santo, ajude-me a conhecer 
Você e guie-me pelo caminho da verdade. Amém.
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A Bíblia nos ensina que “Deus é Espírito” 
e que “Deus é Amor” (João 4:24; 1 João 
 4:8).  É nosso grande Criador, deste 

lindo planeta e de todo o universo. Para nos 
demonstrar quanto nos quer bem e nos ajudar 
a entendê-lO melhor, enviou Seu Filho, Jesus 
Cristo para a Terra, na forma de homem.

Apesar de predestinado para ser Rei dos reis, 
Jesus não nasceu em um palácio, mas no chão 
sujo de um estábulo e, em seguida, foi deitado 
em uma manjedoura (Lucas 2:7). Sua vinda 
não teve o reconhecimento oficial dos ricos e 
poderosos dos Seus dias, mas a visita de alguns 
pastores pobres, informados por anjos do 
acontecimento: “Na cidade de Davi vos nasceu 
hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a 
Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os 
homens, a quem Ele quer bem!” (Lucas 2:8-14).

Aos 30 anos, quando começou Sua obra, 
não apenas pregou Sua mensagem para as 
pessoas comuns, mas viveu com elas e com 
elas compartilhou todas as coisas. Além de 
lhes ministrar suas  demandas espirituais, 
passou grande parte do tempo atendendo às 

necessidades físicas daquela gente, curando os 
que precisavam e alimentando os que tinham 
fome. Jesus amava sem parcialidade, mesmo 
quando isso Lhe prejudicava a reputação. Amigo 
dos bêbados, das prostitutas, dos pecadores e 
outros rejeitados, provou que ninguém estava 
fora do alcance do amor e do perdão de Deus. 

Por meio de Jesus, Deus deu Seu amor ao mundo 
inteiro, mas também a cada um de nós, individ-
ualmente. Deus ama você de tal maneira que 
deu o que Lhe era mais precioso, Seu único filho, 
para que você possa ter vida eterna (João 3:16).

Deus compartilha da nossa dor. Entende nosso 
sofrimento e é solidário em nossas perdas. 
Anseia por nos trazer para perto dEle, nos 
afagar, curar, consolar, reconfortar. Ele nos ama 
tanto que enviou Seu Filho em forma humana 
para que vivesse entre nós, vivenciasse nossas 
dificuldades, fosse Suas mãos, revelasse Seu 
coração e nos colocasse em contato direto e 
pessoal com Seu amor e poder. Deus não enviou 
Jesus para eliminar todos os nossos problemas, 
mas para nos equipar para passar por eles e para 
crescermos com a experiência.
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