
Espalhe a Alegria do Natal

Feliz Natal! É uma época do ano muito especial, e 

perfeita para ser mais para os outros um reflexo do 

amor de Jesus em aÇão através das coisas que faz 

e diz! Você sabia que pode dar presentes de Natal a 

Jesus se procurar formas de alegrar o dia das outras 

pessoas? Divirta-se procurando formas de espalhar o 

Amor do Natal nesta época!



Dê uma Mãozinha

É Natal cada vez que você permite que Deus ame outra 
pessoa através de você. … Sim, é Natal cada vez que você 
sorri para o seu irmão e lhe dá a mão.

--Madre Teresa

Neste Natal você pode deixar os outros 

experimentarem o amor de Deus através 

de você. Cada vez que dá uma mãozinha a 

alguém, dá um sorriso, e espalha um pouco 

de alegria, está lhes mostrando um pouco 

do amor de Jesus em aÇão através de 

você. É um presente de Natal lindo para se 

oferecer a outra pessoa!

Carlos, deixe-
me ajudá-lo!

Podemos acompanhá-lo 
até sua casa, Carlos. 

Fica no nosso caminho.

Obrigado, 
Anita.



Seja atencioso

O Natal é ainda mais feliz quando o celebramos dando a 
luz do amor àqueles que mais precisam.

—Ruth Carter Stapleton

Quando você faz coisas para 

os outros, não só alegra o dia 

deles, mas verá que esses atos 

de gentileza também o fazem 

feliz. Procure formas de fazer 

os outros sorrir.

Você gostaria de vir à 
celebração de Natal da 

minha família?

Seria muito legal. 
Obrigada, Estela.



Dê aos outros

Que este Natal seja perfeito, sem pensamentos egoístas,
Para que o recordemos para sempre em nossas vidas.
Que não seja como qualquer outro dia, mas perdure para sempre, 
O milagre do Natal que trouxe Deus para a gente.

—Ann Schultz

Existem tantas pessoas necessitadas. 

Torne este Natal especial para 

alguém procurando formas de dar e 

compartilhar. Você nunca perde por 

dar de coraÇão!

Trouxe alimentos 
e sementes para 

plantar.

Que maravilha!



Demonstre apreço

Às vezes são as pequenas coisas 

que fazem o dia de alguém especial. 

FaÇa tempo para sua família e amigos 

e veja como os pequenos atos de 

gentileza podem encher o coraÇão 

dos outros de alegria.

A alegria de fazer alguém feliz, carregando os fardos uns 
dos outros, aliviando suas cargas e enchendo as vidas e os 
corações vazios com presentes de generosidade é o que cria a 
magia do nosso Natal.

—W. C. Jones 

Obrigada por nos convidar 
para cantar canções de Natal 
e  vir jogar, Joana. Foi muito 

divertido!

Também estou 
agradecida por 

seu convite. 
Ficaremos 

felizes de passar 
esse tempo com 

você.



Seja amável

Procure formas de ser amável com 

os outros. Junte-se com seus 

amigos e faÇam coisas para levar a 

magia do Natal aos seus familiares 

e amigos. Juntos, podem levar esse 

brilho especial onde quer que 

forem!

O mundo vibra com o espírito natalino!
Junte-se a esta alegre multidão.
Em seus lábios brotará um sorriso,  
E no seu coração uma canção. 

—Nadine Brothers Lybarger (“A Joyful Christmas”)

Sim, 
adoraria!

Você gostaria que eu 
lesse esta história para 
você? É uma das minhas 

preferidas.



Pense nos outros

Você conhece alguém que ficaria 

feliz de receber um pouco mais de 

alegria ou amor? Procure formas 

de fazer a diferenÇa, porque 

esses pequenos gestos de amor e 

amabilidade vão muito longe.

O Natal, meu filho, é o amor em ação. Cada vez que amamos, 
cada vez que damos, é Natal.

—Dale Evans Rogers

Vovô, nós fizemos os biscoitos 
especiais de Natal da vovó para 

você.

Que maravilha, são 
os meus preferidos! 

Obrigada.



Expresse seu amor

Os melhores presentes de Natal que 

você pode dar, são os presentes 

do coraÇão: presentes cheios de 

amor e interesse pelos outros. O 

Natal é isso... amor. Deus nos amou 

tanto, que enviou Jesus para nós. O 

Natal é a época em que recordamos 

o maravilhoso presente de amor que 

Deus deu a todos nós.

O melhor presente que se pode colocar aos pés de 
qualquer árvore de Natal é a presença de uma família 
feliz embrulhada uns nos outros.

—Burton Hillis
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Eu fiz um cartão de 
Natal para você, 

mamãe, porque te amo 
muito!
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