
Sem Emoção?
 O Natal está se 

aproximando e eu sei 
que esta época está 

relacionada a Você e que 
eu devia estar feliz. 

Eu entendo,  
Cristovão, o que você  

está enfrentando. 
Esta época do ano é 

frequentemente bem mais 
atarefada e se espera  

mais de nós.
Por vezes, toda  

essa ocupação e 
estresse podem fazê-lo 
se perguntar onde foi 

parar o espírito  
do Natal.

Raissa, apresse-se!  
Precisamos ensaiar para 

a peça de Natal.

Mas parece que  
não sinto aquele calor 
e emoção em relação 

ao Natal.

Eu quero me  
sentir animado por 

conta desta época, mas 
onde encontro esse 

entusiasmo?



Talvez você pense em filmes como A Felicidade Não Se Compra, ou outras histórias 
cristãs que retratam o Natal como dias de “calor e emoção”, algo que parece ser 

mandatório da época natalina. Mas neste momento você sente zero desse calor e emoção.

Você está se esforçando ao máximo para ver o Natal nas coisas que o rodeiam.

Você gostaria 
de estar 
sentindo a 
alegria do 
Natal porque 
não quer estar 
estressado nem 
apático, quando 
esta época do 
ano deveria ser 
um tempo de 
comemoração. 

Ui, eu adoro  
esta parte!

Talvez procure vê-lo nas luzes piscando, nas decorações das 
vitrines, nas canções de Natal, nas rabanadas, etc.



E se essas coisas não estiverem presentes, ou não causarem essas sensações em 
seu coração, você se sente roubado e que isso não pode ser o significado do Natal. 

E está certo! Porque estava procurando o espírito do Natal nas coisas erradas!

O espírito 
do Natal 
nunca será 
encontrado nas 
decorações 
brilhantes ou 
em uma série 
de shows, 
tradições, 
eventos ou 
atividades 
natalinas.

Se estiver procurando o espírito do Natal, basta olhar para o seu próprio coração.

Para de procurar 
o espírito do 
Natal lá fora, 
porque o espírito 
do Natal está 
dentro de você – 
sou Eu em você!

E isso requer que 
Me manifeste 

nos seus 
pensamentos, nas 

suas palavras e 
nas suas ações.

Como Meu filho – 
alguém que Me conhece 
– você é um mensageiro, 

um embaixador do 
espírito do Natal.

 Feliz Natal,  
Cristóvão!



Isso começa bem aqui, entre você e Eu.

Ofereça a você 
mesmo o presente 
da alegria este 
Natal decorando 
o seu coração 
com os frutos do 
Meu Espírito, que 
atrairá outros a 
Mim.

Melhor do que 
decorar uma 
árvore, seu 
quarto ou sua 
casa, ao adornar 
o seu espírito 
com alegria, 
paz, paciência, 
gentileza, 
bondade, fé, 
mansidão e 
moderação, as 
pessoas serão 
mais atraídas 
para você do 
que seriam para 
a mais bonita e 
mais iluminada 
árvore de Natal 
já vista.

É lembrando o que é 
realmente o Natal:

Reconhecerão em você a verdadeira alegria do Natal, e vão querer o que você tem. À 
medida que me manifestar para outros, você se tornará uma força linda e magnética 

que atrairá as pessoas para a verdadeira razão da época natalina.
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Obrigado, Jesus,  
por vir ao mundo 

por nós. Ajude-me a 
mostrar o Seu amor 

pelos outros.

Não tenho passado 
tempo suficiente com 
ele ultimamente. Ele vai 
gostar de ver os jogos 

com você. 

E a “emoção”?  
Ela virá com a alegria 

de compartilhar o  
Meu amor com os 

outros.

Mamãe, veja  
o que eu tenho  

aqui.

Fico feliz!

Entradas para o 
vovô e eu irmos no 

campeonato estadual  
de futebol. 

Oh, Cristóvão,  
o vovô vai ficar  

feliz!

En
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as
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