Presentes que Me Fazem Feliz
De Jesus com Amor

O Natal é o Meu aniversário,
e você sabia que pode Me dar
presentes no Meu aniversário? Eu
sei que dar e receber presentes
no Natal é algo muito importante
para você. O que você talvez não
saiba é que para Mim também é
importante receber presentes no
Natal. Fico muito feliz!
Talvez se pergunte que
tipos de presentes é que Eu
gostaria de receber. Essa é uma
boa pergunta. Eu não preciso de
coisas como brinquedos, jogos
de computador nem nada assim.
Mas tem algumas coisas que você
pode fazer que Me deixariam
muito feliz.

Seguem-se algumas coisas que você pode fazer no Natal
que serão equivalentes a colocar presentes debaixo da árvore
para Mim:

• Tome tempo Comigo. Do mesmo jeito que você gosta de
brincar com os seus amigos e fazer coisas com os seus pais,
Eu gosto de fazer coisas com você, porque você é Meu amigo.
Quando você ora ou lê histórias da Bíblia, Eu venho e faço
isso junto com você. Isso Me faz feliz!

• Faça coisas pelos outros. Quando se esforça para ser
amável com os seus pais, escutando-os e obedecendo
a eles, ou quando compartilha os seus brinquedos com
seu irmão ou irmã, ou deixa o seu amigo escolher de
que quer brincar, isso também Me faz feliz.

• Fale aos outros sobre Mim. Se tem amigos que ainda
não Me conhecem, pode falar-lhes de Mim, e ensinar-lhes
a orar e Me aceitar em seu coração. Assim, Eu também
poderei ser amigo deles, e Eu gosto muito disso.

Se quiser fazer algo especial para Mim este Natal,
por que não experimenta fazer estas coisas? Eu lhe
“agradecerei” fazendo-o sentir-se feliz e ajudando-o a se
divertir muito neste Natal.
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