
O Que Posso dar a Jesus?
Menina: Jesus, queremos Lhe dar algo especial no Seu 

aniversário, mas é difícil saber o que dar a um Rei tão 
poderoso e incrível. O que poderíamos Lhe dar neste 
Natal para fazê-lo feliz?

Jesus: Obrigado por pensar em Mim no Meu 
aniversário—isso em si já é um presente maravilhoso. 
Todos adoram quando outras pessoas se lembram 
deles no seu aniversário, e Eu não sou diferente. Algo 
que Me deixaria muito feliz este ano é se fizesse um 
esforço extra para pensar mais nos outros.

Menino: Mas como é que isso pode ser um 
presente para Você?

Jesus: Eu me importo muito com as 
pessoas. Fico muito feliz quando as pessoas 
estão felizes e têm uma chance de sentir o 
Meu amor. Vocês Me conhecem, e têm o 
Meu amor no coração, de modo que são 
candidatos perfeitos para demonstrarem o 
Meu amor aos outros.

Posso lavar 
pra você.

Obrigada!

Pode 
sentar 

aqui, vovô.
Que gentil 

da sua 
parte!



Menino: Quer dizer, 
sendo gentil com os 
outros?

Jesus: Isso, essa é 
uma maneira de ajudar 
os outros, mas não tem 
que parar aí. Orar pelos 
outros é outro presente 
especial que pode dar. 

vou responder as suas 
orações.

Dar um abraço, fazer 
gentilezas, demonstrar 
apreço e ser atencioso 
são maneiras de se pensar 
nos outros e lhe mostrar 
o Meu amor no Meu 
aniversário. E tudo isso 
são presentes para Mim!

Menina: Você então 
quer dizer que quando 
faço as minhas tarefas de 
casa com alegria, ou dou 
uma mãozinha a alguém, 
essas coisas é como 
Lhe dar presentes de 
aniversário?

 Jesus: De certa 
forma sim, especialmente 
quando está fazendo 
essas coisas por Mim.

Às vezes é um presente 
secreto, porque a pessoa 
provavelmente não irá 
saber sempre que você 
está orando por ela. Mas 
quer os outros saibam 
quer não que você está 
orando por eles, ainda é 
um presente, porque Eu 

Papai, um 
grande 
abraço!

“Quando o fizestes a um 
destes meus pequeninos 
irmãos, a mim o fizestes.” 
(Mateus 25:40 NVI)



Menino: O que Você 
quer dizer com “por Mim”?

Jesus: Significa que 
você está fazendo essas 
coisas por outra pessoa 
pensando em Mim, como 
se estivesse fazendo a 
Mim.

Menino: Ah, 
entendi! 
Acho que 
seria mais 
fácil se eu 
estivesse 
fazendo 
essas coisas 
para Você, 
Jesus, e 
não outra 
pessoa. 
Por 
assim eu 
sentiria 

que estava mesmo Lhe 
dando um presente.

Jesus: Olha, apesar 
de ser difícil ver que as 
coisas amorosas que 
faz aos outros são um 

presente para Mim, é o 
que é na verdade. É assim 
que vejo cada gentileza 
que você faz de coração 
a outra pessoa—é como 
se estivesse Me dando 

um presente. E quanto 
mais desses presentes 
Eu recebo no Meu 
aniversário, mais feliz fico, 
porque simplesmente 
amo ver as pessoas felizes 
e sendo amadas.

Fiz um 
lanchinho 

especial para 
você, papai.

Obrigado!



Menina: Com certeza queremos tentar o 
melhor que pudermos, porque Você é o nosso 
melhor Amigo, Jesus, e queremos fazer Você feliz 
no Seu aniversário.

Jesus: Obrigado! Eu te agradeço por isso. 
Mas, por favor, não pense que tem se esforçar 
muito para Me agradar. Só de saber que você 
está pensando em Mim nessa época tão especial 

do ano e fazendo o melhor que pode 
para Me presentear de coração, 

Me deixa imensamente feliz.
Estou grato por cada 
presente que me dá, 

quer grande quer 
pequeno, e já 
consigo sentir 

que Meu 
aniversário vai 
ser bem feliz e 
divertido. E sei 
que é porque 
você vai fazer a 
sua parte para 
que ele seja 
especial para 
Mim.
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Estou grato por 
cada presente!


