
A HISTÓRIA 
DO AMOR  

Ele veio à Terra na forma de um bebê indefeso, nascido 
de uma humilde jovem que milagrosamente concebeu 
a criança, sem nunca ter tido contato com um homem! 

Na verdade, a notícia da sua gravidez foi tão chocante que 
quando o noivo tomou conhecimento, decidiu imediatamente 
romper o compromisso... até que um poderoso ser celestial 
interveio e lhe deu instruções para ficar com ela e criar e 
proteger essa criança especial que ela tinha no ventre.

Embora tivesse sido predestinado a ser o Rei dos reis, 
Ele não nasceu num palácio com todas as honras e louvores 
da sociedade. Pelo contrário, nasceu no chão sujo de um 
estábulo, entre bois, vacas e burros, e foi embrulhado em 
trapos e deitado no comedouro dos animais.

O seu nascimento não teve grande pompa nem recebeu 
reconhecimento das instituições existentes. Naquela 
noite, porém, uma luz fortíssima brilhou no céu estrelado 
iluminando um grupo de pastores em uma colina próxima. 
E uma multidão de anjos encheu a noite com a sua feliz 
mensagem celeste: “Glória a Deus nas alturas! Paz na Terra 
aos homens de boa vontade! Porque hoje nasceu o Salvador, 
Cristo, o Senhor”.

O Seu pai aqui na Terra era um humilde carpinteiro, com 
quem Ele trabalhou, adaptandoSe ao modo de vida humano, 
aos nossos costumes e linguagem para que pudesse nos 
entender melhor e Se comunicar conosco de acordo com a 
limitada compreensão humana. Ele viu o sofrimento e teve 
grande compaixão do povo.

Quando iniciou a obra da Sua vida, Ele foi por toda a parte 
fazendo o bem. Ele não só pregou a Sua mensagem, mas 
também a viveu. Não só ministrou às necessidades espirituais 
das pessoas, mas também às suas necessidades físicas e 
materiais, curandoas milagrosamente, alimentandoas quando 
tinham fome e dando de Si e compartilhando o Seu amor. 
Durante o Seu ministério Ele restaurou a visão aos cegos, 
audição aos surdos, curou leprosos e ressuscitou mortos.

Ele perdeu a Sua reputação, e foi acusado de ser 
companheiro de bêbados e prostitutas, de pecadores, dos 
rejeitados e oprimidos pela sociedade. Até disse que eles 
entrariam no Reino do Céu antes dos líderes religiosos que 
rejeitaram a Sua mensagem de verdade e amor.

Conforme a Sua mensagem de amor se espalhava e 
Seus seguidores se multiplicavam, os líderes da religião 
estabelecida perceberam que Ele Se tornara uma grande 
ameaça para eles. No final O prenderam e O levaram a 
julgamento sob falsas acusações de sedição e subversão. 
Embora o governador O tenha considerado inocente, foi 
coagido e persuadido por esses religionários a executálO.

Logo antes de ser preso, Ele disse: “Nem sequer poderiam 
Me tocar sem o consentimento de Meu Pai! Se Eu levantasse 
só que fosse o Meu dedo mindinho, Ele mandaria legiões de 
anjos para Me socorrerem!” Mas Ele escolheu morrer para 

salvar você e eu. Ninguém Lhe tirou a vida; Ele a deu; Ele deu 
a Sua vida de livre e espontânea vontade.

Mas nem mesmo a Sua morte satisfez os Seus inimigos. Para 
garantirem que Seus seguidores não pudessem roubar o corpo 
e afirmar que Ele voltara à vida, colocaram uma pedra enorme 
na entrada do Seu túmulo. Além disso, destacaram uma tropa 
de soldados romanos para vigiarem o local. Foi um estratagema 
inútil, pois esses mesmos guardas foram testemunhas do maior 
milagre de todos: três dias depois do Seu corpo morto ter sido 
colocado naquele túmulo frio, Ele ressuscitou dos mortos, 
vitorioso, conquistando a morte e o inferno para sempre!

Desde esse dia milagroso há mais de dois mil anos, Jesus 
Cristo tem feito mais para mudar a História, o curso da 
civilização e a condição do ser humano do que qualquer 
outro líder, grupo, governo ou império. Ele já salvou bilhões 
de pessoas do medo e da incerteza de uma sepultura sem 
esperança. E todos os que invocam o Seu nome receberam 
dEle a vida eterna e o amor de Deus.

Jesus Cristo não é meramente um filósofo, um mestre, 
um rabino, um guru, ou mesmo um profeta. Ele é o Filho de 
Deus, o grande Criador, onipotente, onisciente e onipresente, 
muito além da limitada compreensão humana. A Bíblia nos 
diz que Deus é amor (1 João 4:8), e que amou o mundo de tal 
maneira que enviou Jesus na forma humana para nos mostrar 
como Ele próprio é, e para nos levar para junto de Si. 

Jesus é amor e Ele é Deus. Foi o único que morreu pelos 
pecados do mundo e que ressuscitou dos mortos. Ele é o 
único Salvador. E disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida. Ninguém vem ao Pai senão por Mim”.

Como é possível ter certeza absoluta que Jesus Cristo 
é realmente o Filho de Deus, o caminho para a Salvação? 
Peçalhe com sinceridade para Se revelar a você. Ele é real e 
o ama de tal maneira que morreu no seu lugar e sofreu pelos 
seus pecados para poupá-lo desse sofrimento. Você só precisa 
receber Jesus no seu coração e aceitar a dádiva da vida eterna 
que Ele lhe oferece.

Quer fazer isso? Se o fizer, Ele será o seu melhor amigo e 
Aquele que estará sempre ao seu lado. Só Ele é o maior amor 
de todos, que veio por amor, viveu em amor e morreu por 
amor para que pudéssemos viver e amar para sempre.

Você pode receber Jesus no seu coração e vida, fazendo esta 
oração com um coração sincero:

“Querido Jesus, perdoe todos os meus pecados. Eu acredito 
que Você morreu por mim. Acredito que Você é o Filho de Deus. 
E neste momento eu Lhe peço para entrar na minha vida. Abro 
a porta e O convido a habitar no meu coração. Por favor, ajude-
me a falar de Você para outros, para que eles também venham 
a conhecê-lO. Amém.”
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