
Seja a Sua Luz de Natal
Você pode brilhar para Jesus e ser uma 
de Suas luzes no mundo, independente do 
que esteja fazendo, quer esteja na escola, 
brincando com amigos, ou conversando 
com outros. Como Jesus explicou “você 
deveria ser uma luz para as outras pessoas. 
Viver de forma que elas vejam o que você 
faz e deem glória ao Pai que está no céu.”1

Uma maneira de fazer isso é honrando e respeitando cada pessoa com quem interage.

Jesus disse: “Vocês devem se amar uns aos outros, da mesma forma que Eu amei vocês.”2 

Você deve “amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo 
o seu entendimento,” e “amar o seu próximo como ama a você mesmo.”3

Assim poderá ser o melhor reflexo possível de Jesus e ajudar outros a conhecê-lO.

Obrigada por  
nos ter trazido na  
piscina, mamãe!

É a sua vez!

Apesar de ter  
pessoas no mundo 
inteiro, em muitos 

países e com diferentes 
culturas, como  

devíamos vê-las? 

Com respeito e  
como nossos 

semelhantes no  
planeta terra.

1 Mateus 5:16 VFL 
2 João 13:34 VFL 
3 Mateus 22:37 e 39, parafraseado
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Você pode ser um exemplo de Jesus ao demonstrar respeito 
e amabilidade na sua interação com os outros. Quando as 
pessoas sabem que você acredita em Jesus e o veem viver 
uma vida de bondade e interesse pelos outros, você se torna 
um reflexo de Jesus para elas. Isso fará com que elas queiram 
saber mais sobre esse grande Deus que veio à terra para 
ajudar a humanidade a entender melhor o Seu amor.

Por vezes, pode ser um desafio ser amável e ter consideração 
pelos outros, mas você pode pedir ajuda a Jesus. Seu amor 
operando através de você pode ajudá-lo a ser um reflexo de 
Jesus mesmo quando for difícil. 

Peça a Jesus para ajudá-lo a interagir com educação e ser 
amável com as pessoas com quem entra em contato, para 
que assim a sua vida seja um retrato do grande amor de Deus. 
Permita que os outros vejam o amor de Jesus vivendo em você 
e nas suas ações.

Seja a Sua Luz este Natal e também no ano inteiro!
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