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Jesus: Eu adoro o Natal e adoro 
ganhar presentes!

Gostaria de saber o que gosto 
de ganhar no Natal? Vou lhe dar 
algumas ideias.Presentes

Jesus!para



Falar de Mim aos outros
“Preguem o Evangelho a todas as pessoas” (Marcos 
16:15 NVI).

Cada pessoa que fica Me conhecendo é um presente 
muito valioso! Quando vocês falam com alguém sobre 
o Meu amor e essa pessoa ora para Me receber, 
posso então derramar o Meu amor nela. E não só 
quando Me aceita, mas por toda a eternidade.

Que  
linda  

ilustração  
do Natal!

Você gostaria 
de ler esta 

mensagem sobre 
Jesus?



Falar de Mim aos outros

Obrigada por ter  
me ajudado a ficar feliz 
apesar do cachorro ter 
comido o último pedaço  

do meu bolo.

Louvor e Adoração
“Bendirei o 

Senhor o tempo 
todo; os meus lábios 
sempre O louvarão” 
(Salmo 34:1 NVI).

Louve-Me e 
agradeça-Me pelo 
primeiro presente de 
Natal que lhe dei.

Sabe qual foi? Eu!

E obrigado pelos 
momentos felizes que 

passamos esta semana.

Jesus, obrigado  
por ter vindo à Terra 
muitos anos atrás.

Os seus louvores me dão muita alegria. Além 
de que nos aproximam mais um do outro, e 
então posso derramar mais alegria no seu 

coração.
Eu agradeço  

pelo bolo de Natal  
delicioso que minha  

mãe fez!

Eu agradeço  
pelos jogos ontem 
à noite. Foi super 

divertido!



Perdão

“Sejam bondosos e 
compassivos uns para com 
os outros, pedoando-se 
mutuamente, assim como 
Deus os perdoou em Cristo” 
(Efésios 4:32 NVI).

Pai, perdoa-lhes, 
pois não sabem o que 

fazem.1

1 Lucas 23:34
  2 Lucas 5:20b

Quando você perdoa a 
alguém por algo errado que 
lhe fez, está Me dando um 
presente de gratidão por Eu 
ter perdoado a você.

 Homem, teus 
pecados te são 

perdoados.2



“Perdoe os nossos pecados, como 
nós perdoamos aqueles que pecaram 
contra nós.” (Lucas 11:4 NTV)

 Quando você perdoa a alguém por 
ter feito algo errado que o magoou, está 
repassando o perdão que lhe dei. E isso 
Me deixa muito feliz.

Mesmo que tenha ficado triste com 
o que a outra pessoa lhe fez, se lhe 
perdoou, Eu posso tirar a mágoa do seu 
coração e você ficará feliz de novo. 

Tudo bem. Podemos 
montar outra juntos.

Sinto muito ter 
quebrado a sua 

espaçonave de Lego.  
Fo-foi sem querer!



Música e canções

“Cantem alegremente para louvar o 
Senhor” (Salmos 100:1 BV).

Mesmo se acha que não canta ou 
toca bem um instrumento, quando 
canta ou toca canções de louvor para 
Mim, Eu escuto linda música!

É porque Eu escuto a linda música 
de amor e louvor do seu coração, que 
se traduz em maravilhosas melodias 
celestes.



Alegria

Obrigado  
Jesus que pudemos 

nadar. Tenho  
certeza que as 
plantas estão  

felizes com a chuva.

Algo que me deixa feliz é ver você feliz.
Sempre que estiver triste ou achar que vai 

ficar melancólico, tome tempo para contar suas 
bênçãos.

Eu habito nos seus louvores, de modo que 
posso encher seu coração de alegria se pensar 
em cada uma das coisas boas que tenho feito 
por você, e então poderemos compartilhar essa 
alegria!

“Feliz o povo cujo Deus é o Senhor!” (Salmo 144:15 
NTLH).



Fé

FÉ

Jesus, a Sua  
Palavra diz: “Deus suprirá 
todas as necessidades de 

vocês, de acordo com as suas 
gloriosas riquezas  
em Cristo Jesus”  

(Filipenses 4:19 NVI).

“Ora a fé é a certeza daquilo que esperamos 
e a prova das coisas que não vemos” 
(Hebreus 11:1 NVI).

Eu lhe dei a dádiva da fé e desejo que Me 
retribua.

Imagine essa dádiva como um saco cheio de 
moedas. Eu encho esse saco cada vez que você 
estuda fielmente a Minha Palavra.

Coloque sua mão dentro do saco várias 
vezes durante o dia e tire moedas de fé para 
Me dar e mostrar que você confia em Mim.

Você precisa de algo? Entregue-Me uma 
dessas moedas de fé e acredite que suprirei 
tudo que você precisa.

 



Os planos mudaram e algo que você 
estava na expectativa de fazer foi 
cancelado? Entregue-Me uma moeda de fé 
para mostrar que confia que posso ajudá-lo 
a ficar feliz mesmo assim.

  “Deus age em todas as coisas para o bem 
daqueles que O amam” (Romanos 8:28 NVI).

Você prometeu que 
nos daria poder para 

testemunhar através do 
Espírito Santo.3

Que estranho. O carro  
não quer pegar. Sinto muito, 

mas vamos ter que ir ao cinema 
outro dia. Vou ligar para o 

mecânico.

3 Atos 1:8



Hora de acordar Hora de estudar Hora de orar 

Hora de fazer exercício Hora de se divertir Hora de dormir 

“Eu lhe ensinarei o caminho 
por onde você deve ir. Eu vou 
guiá-lo e orientá-lo” (Salmo 
32:8 NTLH).

Adoro falar com você 
cada dia através da Minha 
Palavra escrita. Também 
adoro falar com você cada 
dia através da Minha voz 
que fala ao seu coração.

Quando você toma 
tempo para Me escutar 
e fazer o que lhe digo, 
posso responder às suas 
perguntas e mostrar Meu 
amor especial por você.

Escutar quando falo



Oração 

“Continuem orando por todos 
os que creem” (Efésios 6:18, 
parafraseado).

Dedique tempo a orar pelos 
outros:
•	 por seus pais
•	 por seus irmãos 
•	 por seus amigos
•	 pelas pessoas que ainda não 

Me conhecem.

Quando você ora por todas 
essas pessoas, não só Me dá o 
presente da oração, mas também 
dá um presente incrível a elas! Suas 
orações possibilitarão Eu fazer 
coisas incríveis na vida delas.



Generosidade 

Tia Ana, quero dar a minha 
boneca para a Sara este Natal, 

porque ela sempre gosta de 
brincar com ela.

“Deem e lhes será 
dado” (Lucas 6:38 
NVI).

O Natal foi 
quando Meu Pai deu 
o Seu Filho Unigênito, 
Eu, ao mundo.
Quando dá para 
outros, você está 
Me dando o presente 
da generosidade. "O 
que vocês fizeram 
a um dos Meus 
menores irmãos 
[ou irmãs], a Mim o 
fizeram" (Mateus 
25:40 NVI).



Fraternidade

Hum …  
deixe-me ver.

É a sua vez,  
tio Davi.

“Como é bom e agradável quando 
o povo de Deus faz as coisas 
juntos em união” (Salmo 133:1, 
parafraseado).

Eu gosto quando vocês 
desfrutam de momentos juntos 
com familiares e amigos.



Alegria

Quando vocês, Meus filhos, estão felizes 
e rindo, isso me deixa muito feliz!

Quando estão felizes, seus rostos 
refletirão essa felicidade, e as pessoas 
ficarão curiosas querendo saber por que se 
sentem assim. Será uma oportunidade de 
lhes falar de Mim.

Se os guiarem a Mim, poderão fazê-las 
felizes também.

Que crianças 
felizes!

“E os cristãos... continuavam muito 
alegres” (Atos 13:52 NTLH).

“Como é feliz o 
povo cujo Deus é 
o Senhor” (Salmo 
144:15 NVI).

Não pude deixar de 
reparar como são 

felizes. O que os faz 
felizes assim?

É Jesus! Você 
gostaria de saber 

mais sobre  
Jesus?



Gratidão

“Agradeçam sempre todas as coisas a 
Deus” (Efésios 5:20 NTLH).

Sempre que algo o deixa feliz ou o faz 
sentir amado, tome um tempo para Me 
agradecer por esse presente.

Obrigada, Jesus, por 
ajudar o papai a arrumar 
este laguinho de peixes 

para nós!



Abraços
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E sempre 
que você fizer 
alguém feliz, Eu 
lhe retribuirei 
essa felicidade. 
Deem-Me 
abraços de 
presente, 
abraçando-se 
uns aos outros!

“Amem uns aos outros com o amor 
de irmãos” (Romanos 12:10 NTLH).

Quando você abraçar um de seus 
amados, pode imaginar que está Me 
abraçando e sendo abraçado por mim.

Seu abraço os deixará felizes 
porque os lembrará do Meu amor por 
eles.

Eu te amo!


