
Não foi 
fácil,

Eu vim por você — sua salvação 
eterna – e descer à Terra era o único 
jeito de obtê-la.

Não desci à Terra 
para fazer uma 
celebração de Natal

nem começar uma das 
épocas comerciais mais 
movimentadas do ano.

Yo! Ho! 

Ho!

mas valeu a pena porque sabia que o seu 
futuro por toda a eternidade estava em jogo.

O PRESENTE DE UM 
CORAÇÃO AGRADECIDO



Um coração 
agradecido é um 
presente que Eu 
adoraria receber 

a qualquer 
momento. 

O que você pode me dar neste Natal?

Fico feliz quando 
celebram o Meu 
aniversário cada ano

Você Me faz feliz quando 
valoriza Minhas bênçãos, 
grandes e pequenas.

e a maior parte das 
pessoas se lembra de 
Mim por algum tempo –

e fico ainda mais 
feliz quando sou 
lembrado o ano 
inteiro.

Feliz 
aniversário, 

Jesus!

Nossa! É um 
convite para 
participar da 
competição 

de dança 
irlandesa deste 
ano! Obrigada, 

Senhor!

Que dia lindo!

“Fazei isto 
em memória 

de Mim.”1

“Noite feliz! 
Noite feliz! …”

1 1 Coríntios 11:24 ARA



agradeça-Me por isso.

Pense em coisas 
específicas que fazem 

você feliz e agradeça-Me 
por elas. E quando algo 

deixar ou fizer você feliz 
ou sentindo-se amado,

É ainda mais bonito quando você encontra coisas pelas quais Me agradecer, apesar 
de circunstâncias difíceis ou tristes.

É fácil ser 
grato quando 
tudo está indo 
bem,

mas quando em meio à adversidade 
continua demonstrando gratidão,

as coisas 
para 

você. 
Isso é 

especial 
e lhe dou  
bênçãos 

especiais 
em troca.

Estou tão feliz! 
Minha roupa 

de dança ficou 
perfeita em mim!

dá prova 
ainda maior 
de confiança 
de que vou 
resolver 

Senhor, me ajude 
a ver o lado 

positivo disso.

Os sapatos 
chegaram, mas são 
o tamanho errado! 

Adoro observar você aprender e crescer através de tudo que vivencia. Adoro estar 
presente para encorajá-lo quando está feliz ou desanimado e participar de todas as 
atividades do seu dia a dia. Adoro vê-lo desfrutar da natureza e da beleza que criei para 
fazer deste mundo um lugar maravilhoso. Adoro quando estou nos seus pensamentos.



Agradeça-Me porque você sabe que tudo está nas Minhas mãos. Eu estou ao seu 
lado não importam as circunstâncias, fazendo tudo contribuir para o seu bem.

Por isso, agradeça-Me 
nos momentos felizes 

e nos tristes, 

na riqueza e na pobreza.

no sucesso e 
no fracasso,

na saúde e na doença,

no riso e na dor, 

Ganhei! 
Obrigada 

Jesus, 
por ter me 
ajudado!

Queimou, 
mas eu 
aprendi!

 ESGOTADO
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Os anjos que entoaram louvores  
na noite em que nasci ainda fazem isso hoje.

Suas vozes são 
abafadas por 
todo o barulho e 
atividades da vida,

mas se você parar e prestar 
atenção

Junte-se a eles na cantoria 
e nos louvores ao Meu Pai.

“Ó vinde e 
adoremos! Ó, 

vinde e adoremos! 
Oh, vinde e 
adoremos!”

“Ó, vinde e 
adoremos, Cristo 

o Senhor!”

os ouvirá.
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