Uma Carta
Para Jesus
Você já recebeu uma carta ou cartão
de aniversário de um amigo ou alguém
da sua família? Provavelmente ficou bem
feliz por a pessoa ter se lembrado de
você nesse dia tão especial para você.
Como o Natal é o aniversário de Jesus,
por que não escrever uma carta para
Ele? Diga a Jesus o que você gostaria
de Lhe dar neste Natal. Talvez não tenha
certeza do que faria Jesus feliz, mas
certa vez, Ele disse aos Seus discípulos
que amar a Deus e aos outros são as
melhores coisas que as pessoas podem
fazer.1 É esse tipo de presentes que deixa
Jesus muito feliz!

Você mostra a Jesus que O ama
seguindo as coisas que Ele lhe diz
para fazer: ser diligente, falar a
verdade, obedecer aos seus pais, e ser
agradecido. E demonstra amor pelos
outros com gestos amorosos, palavras
amáveis e sendo uma ajuda para eles.
Na sua carta para Jesus, pode Lhe
dizer as coisas que você gosta na sua
amizade com Ele, e o que gosta de ser
na Palavra de Deus. Se tiver algo que
queira melhorar, como por exemplo,
ser mais diligente em seguir instruções
ou aprender uma coisa nova, também
pode escrever isso.

Por exemplo, poderia escrever: “Jesus,
este ano eu quero muito ser mais
amável com o meu irmãozinho. Por
favor me ajude a ser mais como Você.”
Na sua mensagem especial de
aniversário para Jesus, diga-Lhe quais
são os presentes de amor por Ele e
pelos outros que gostaria de Lhe dar
este ano! E depois esforce-se para ser
mais amável, mais feliz e pensar mais
nos outros, ou seja, esforce-se para ser
um pouco mais como Jesus!

Referências:
1
Mateus 22:37–39

Autoria de Devon T. Sommers. Ilustrado por Nozomi
Matsuoka. Design de Stefan Merour.
Publicado pelo My Wonder Studio. Copyright © 2017 por A
Família Internacional

