
A Vida dos Amigos 

Sobre uma data muito especial do ano,    
Meus amigos e eu temos pensado, 

Nela celebramos o Natal,   
E o Filho de Deus muito amado.    

  
Queridos amigos humanos, 

A vocês gostaríamos de lembrar, 
Que a história do Natal    

Pode o nosso mundo consertar.     

Comemorando o  
Nascimento do  
Menino Jesus



Quando o Deus do Céu nos criou, 
Os animais da floresta, céu, terra e mar,   

Queria que alguém cuidasse de nós,  
E fez um plano para o homem executar.      

Ele lhes deu inteligência     
E capacidade para observar, 
E este mundo governarem     

Com Seu amor, não tem como errar.     

Por isso vocês, queridos amigos humanos,        
Receberam essa incumbência dEle       
Disse que faria através de vocês.          

“Basta andarem com Deus”, disse Ele.



Sid

Mas acontece que os humanos       
Acharam que eram espertos, não precisavam de Deus.           

E assim foi e fizeram tudo do seu jeito,   
Sem reconhecer o que seu Criador lhes deu.   

Os humanos seguiram seu próprio caminho.         
E o mundo começou a desabar desde então.          

Toda a criação sofreu por isso,          
Tudo passou uma grande tribulação.  

 

Então Aquele que nos fez          
Decidiu que era hora        

De entrar no nosso mundo    
Tornar-se um com os humanos agora. 



Deus Pai preparou o caminho.       
Uma virgem encontrou          

Para conceber Seu Filho, Jesus,          
E assim na humanidade Ele entrou.            

O Menino Jesus nos foi trazido          
Pelo Espírito Santo de Deus também.          

E depois Maria e seu marido José        
Cuidaram do bebê muito bem.       

Quando Deus nasceu como homem,  
Ele entrou no nosso plano,   

Para que soubesse que Ele está contigo    
E entende cada humano.        



Deus, formado por três pessoas,  
Pai, Filho e Espírito Santo, um apenas são.   

Ele gosta de estar pertinho de vocês       
E ajudá-los a cuidar da Sua criação.

Então por que celebramos o Natal? 
Por que dessa criancinha cuidamos, 

Que parece tão pequena e frágil, 
E que veio à terra há tantos anos?     

Por que através do Menino Jesus, 
Deus também se tornou humano.        

Ele não lhes deixou sozinhos     
Para cuidar de Sua criação, Seu plano.



Deus não assumiu o trabalho de vocês.     
Ele não interferiu na tarefa.     

Ele ainda quer operar em vocês;  
Cuidar de nós com amor é Sua meta.

Mas Ele também queria que soubessem     
Que Ele entende o ser humano, cada nuança,   
Não só o que é ser o Deus Todo Poderoso,   

Mas também ser homem e até criança.

 

Então, queridos amigos humanos,  
Estamos felizes de constatar         

Que o Filho de Deus nos foi dado, 
Como um neném para Deus nos mostrar...



Que nenhum de nós na terra         
Está sozinho, sem o Seu cuidado.         

Deus está bem aqui conosco, 
E estará com vocês e ao seu lado.        

Pai, Filho e Espírito Santo        
Para ajudar vocês a cuidar de Sua criação, 

Lhes darão tudo o que precisarem. 
Basta olharem para Jesus, e verão.       

Porque vocês não estão sozinhos        
Nesta tarefa que parece grande demais.       

Podem fazer deste mundo um lugar melhor.        
São parte do grande plano de Deus, ademais.  



 

Venham celebrar com a gente
O nascimento do Filho de Deus tão inocente.

Que veio ao mundo viver com vocês,
Ao seu lado estar sempre que o chamar.

Este Menino tão pequeno e lindo         
Que veio ao mundo a todos mostrar, 

Que o Filho de Deus nos foi dado        
Para a paz na terra reinar!
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