
Que o Meu nascimento e tudo que representa sejam 
lembrados hoje. Deixe Meu amor preencher seu 
coração e adicionar propósito à sua vida. Quando nasci 
e durante toda Minha vida na Terra, havia também 
males que assolavam a humanidade. Lembre-se das 
circunstâncias horríveis nas quais nasci. Pense na 
opressão daqueles tempos. 

E foi naquela escuridão que surgiu a luz mais brilhante 
que o mundo já conheceu. Em meio a tanto sofrimento 
foi concedida a maior de todas as dádivas. Meu Pai 
Me enviou na forma de um bebê fraco e indefeso para 
que crescesse e vivesse como você, experimentasse as 
dores que você sofre e padecesse nas mãos de homens 
injustos. Tornei-me alguém como você para lhe trazer a 
salvação.

Deixe a verdade e o amor que Eu trouxe no primeiro 
Natal brilhar hoje no seu coração. Deixe-me pôr fim aos 
seus temores e secar suas lágrimas. Deixe o Meu amor 
aquecer seu Natal.
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Que a luz que Deus enviou no primeiro Natal 
brilhe em seu coração

Que o espírito do Natal lhe traga paz, 
Que a alegria do Natal lhe dê esperança

Que a generosidade do Natal lhe traga amor
E quando a temporada de Natal passar,

Que esse espírito e alegria estejam com você ao 
longo do próximo ano.

A MARAVILHA DO NATAL
O  amor desceu no Natal
Amor divino e celestial;
O amor nasceu no Natal

Estelas e anjos anunciaram.
—Christina Georgina Rossetti

O Natal é a celebração do dia em que o Criador do 
Universo deu Seu maior presente para o mundo, na 
forma de um bebê fraco e indefeso, que trouxe uma 
mensagem de amor, esperança e salvação para todos, 
em todo lugar.

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16).

UMA ORAÇÃO DE NATAL

Amoroso Deus, ajude-nos a lembrar do nascimento de 
Jesus, para podermos participar da canção dos anjos, da 
alegria dos pastores e da devoção dos Reis Magos. Feche 
a porta do ódio e abra a do amor em todo o mundo. Que 
a bondade seja parte de cada presente e os bons votos 
de cada saudação. Livre-nos do mal pela bênção que 
Cristo traz. Que nossas mentes sejam preenchidas com 
pensamentos de gratidão e nossos corações com perdão, 
por amor a Jesus, amém.—Robert Louis Stevenson

O Natal celebra um momento que mudou o curso da 
história, mas que permanecerá sem sentido para você, 
até que tenha mudado também o curso de sua vida.

“Do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre 
aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da 
morte, e guiar nossos pés no caminho da paz.” (Lucas 
1:78–79).

DEIXE O MEU AMOR AQUECER SEU NATAL 
— Uma mensagem de Jesus

Por pior que seja a sua situação, quer você tenha 
perdido o emprego, não tenha um tostão na carteira ou 
no banco, esteja só, doente, passando por uma perda 
pessoal, ou se a guerra, a injustiça ou a indiferença dos 
outros lhe roubaram o colorido do Natal, Meu amor 
pode mudar essa situação.
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