
Pilhas de Presentes 
Para Jesus

--Meu Senhor, que presente Você gostaria de abrir 
primeiro? – perguntou um anjo a Jesus, diante de uma 
árvore de Natal gigantesca coberta de neve que havia 
no céu. Quase tão alta quanto a árvore era a pilha de 
presentes amontoados debaixo dos ramos da mesma.

--Eu gostaria de abrir os presentes das crianças 
primeiro – respondeu Jesus.

Assim que Jesus disse isso, presentes começaram a 
pular da pilha de presentes que se encontrava debaixo 
da árvore, em direção a Ele, como se estivessem 
ansiosos para ser abertos.

--Ah – disse Jesus, agarrando um presente que pulou 
bem para os seus braços – o que será?

Uma luz brilhou do seu interior, quando Jesus olhou 
dentro da caixa.

--Que presente lindo, não é mesmo? – disse Ele. Ao 
olhar para o presente, que parecia uma tela de cinema, 
Jesus viu uma menina fazendo uma corrente com tiras 
de papel vermelho e verde. 


--O que você acha, mamãe – perguntou Amanda de oito 
anos, estendendo as mãos cheias com uma corrente de 
elos coloridos. –Não acha que vai ficar lindo na nossa 
árvore de Natal?

--É, vai ficar lindo! – respondeu a mãe, reparando na 
perfeição dos círculos. – Você fez um ótimo trabalho!



--Tem tanta coisa para fazer para prepararmos 
a casa para o Natal – disse Amanda. – Amanhã 
os amigos missionários da mamãe e do papai 
estão vindo nos visitar, e queremos que sua 
visita seja especial. Preciso conseguir mais 
papel para terminar estas correntinhas.

Amanda desceu o corredor saltitando e dobrou 
a esquina, onde bateu de frente com seu irmão 
Rui, de sete anos, que estava trazendo o festão. 
Ambos caíram no chão e ficaram olhando um 
para o outro surpresos.

Amanda abriu a boca para dizer algo 
desagradável, mas Rui a ajudou a levantar e lhe 
deu um abraço apertado.

--Espero que não tenha se machucado. Desculpe 
por não estar olhando para onde estava indo.

--Eu estou bem – respondeu Amanda. --E você?

--Também. E acabei de dar outro presente de 
abraços para Jesus! – disse Rui, lembrando-se 
do artigo que tinham acabado de ler naquela 
manhã: “Presentes Para Jesus”.

--Eu também quero dar um presente para Jesus 
– disse Amanda, abraçando Rui. – Desculpe por 
não estar prestando atenção.

Dar presentes para Jesus é divertido! – pensou 
Amanda.

 
No céu, assim que uma caixa era fechada, já 
tinha outra esperando para ser aberta.
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Enquanto Amanda colocava a correntinha 
de papel na árvore de Natal, pensava 
no seu pai e irmã mais velha cantando 
músicas de Natal com o coral da escola 
no centro comunitário da cidade onde 
moravam.

--Jesus – orou – ajude o papai e a 
Cristina a alegrarem as pessoas com o 
Seu amor através das músicas de Natal 
que cantam.

A oração também é um presente de 
Natal para Jesus – pensou ela com um 
sorriso.

Amanda continuou decorando a árvore, 
quando ouviu a irmãzinha pequena chorar. 
A mãe tinha saído da sala para atender ao 
telefone e não havia ninguém por perto.

Amanda sentou-se na frente do andador. 

--Pare de chorar – disse firmemente. Mas 
a pequena Karenina chorou ainda mais.

Umm, talvez se eu cantar uma música dê 
certo, pensou Amanda.

Amanda começou a cantar e fez uma 
dança improvisada. Karenina parou de 
chorar e começou a sorrir toda feliz.


No céu, a pilha de presentes continuava 
aumentando.

 --Eu adoro presentes, são tão 
preciosos! – exclamou Jesus, abrindo 
uma caixa atrás da outra.



--Por causa das orações de 
Amanda, o pai e a irmã não só 
encorajaram muitas pessoas 
no centro comunitário, mas 
também oraram com cinco 
pessoas para abrirem sua 
vida para Mim. E, a caminho 
de casa, pararam no hospital 
infantil para distribuir 
brinquedos para as crianças, 
assim como livrinhos de 
histórias de Natal. Eu fico 
tão feliz quando Me dão para 
os outros! As crianças no 
orfanato riram e ficaram 
muito felizes. E tudo isso 
resultou em um monte de 
presentes debaixo da Minha 
árvore.

--Cada presente que as 
crianças Me deram está 
relacionado a outro e mais 
outro, que levam a muitos 
mais! – exclamou Jesus, 
pensando em cada um que 
havia Lhe dado um presente 
naquele dia.

--Obrigado por tornarem o 
Meu aniversário tão especial – 
sussurrou Jesus ao coração 
das crianças, enquanto 
admirava a pilha crescente 
de presentes, debaixo da 
árvore de Natal no céu. – Eu 
adoro cada presentinho que 
Me dão. E por cada presente 
que recebo, prometo lhes dar 
outro igualmente maravilhoso.
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