
Um Presente de 
Amor Natalino
O Natal é a data em que lembramos o maior 

presente de Deus, quando Ele enviou Seu Filho ao 
mundo, para que entendêssemos melhor Seu grande 
amor por nós. Este presente é muito especial, porque 
não se compra em loja, e ninguém pode fazê-lo 
para você. O presente de amor de Deus nunca fica 
velho nem quebra. Nunca se gasta, e nunca deixa 
de nos servir. Dura para sempre. 

O presente de amor de Deus está à disposição 
de qualquer pessoa que queira recebê-lo. E quando 
esse presente se torna parte da sua vida e coração, 
você não só fica mais feliz e repleto de amor, mas 
também pode dá-lo a outros. O amor de Deus 
nunca se esgota. Ele lhe dá o poder do amor para 
fazer o bem, e quando faz o bem para os outros, isso 
os inspira a fazer o mesmo!  

Pense no amor de Deus por você este Natal: Vai 
fazê-lo feliz quando você estiver triste, e alegrá-lo 
quando se sentir sozinho. Quando se sentir perdido 
ou com medo neste grande e maravilhoso mundo, 
ou se sentir que ninguém o compreende, ou que 
ninguém quer ouvir o que você tem a dizer, lembre-
se que o amor de Deus tem poder para tornar as 
coisas ainda melhores.

  
Tome um tempinho neste Natal para recordar o 

maravilhoso presente que recebemos muito tempo 
atrás, quando o Filho de Deus veio à terra para nos 
mostrar o Seu amor. Faça com que este Natal seja 

1 Lucas 2:13–14 NVI

De repente, uma 
grande multidão do 
exército celestial 

apareceu com o 
anjo, louvando 

a Deus e dizendo: 
“Glória a Deus nas 

alturas e paz na 
terra aos homens 

aos quais Ele 
concede o Seu 

favor.”1

Esta é a minha 
parte preferida 
da história do 
primeiro Natal!
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cheio de amor abrindo o coração para que mais do amor de Deus flua através de você! 
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