
Mensagem de Jesus

“O Natal está no 
ar, aleluia!”

A época de Natal Me faz 
sentir muito feliz. Eu fico feliz 
porque o Natal é uma época 
em que muitas pessoas ficam 
curiosas com relação a Mim, e 
é uma grande oportunidade de 
saberem mais sobre o Meu 
amor por elas.

Quando vocês fazem 
apresentações no Natal, estão 
levando o Meu Espírito à vida 
das pessoas. Estão lhes 
mostrando um exemplo da 
Minha alegria e amor por elas.

O Que Me Deixa Feliz no Natal



No Natal, as 
pessoas estão 
interessadas em 
saber mais sobre 
o Natal, por que 
sabem que é a 
celebração do 
Meu aniversário.

Quer dizer que o 
Natal tem a ver com 
Cristo. Humm, estou 

curioso de saber 
quem é Cristo!

Jesus é o profeta 
que os cristãos 

seguem.

Jesus, 
obrigado 
por dar a 

Sua vida por 
mim …

 

Interessante. 
Isto é sobre 
Jesus Cristo.

Jesus criou um 
lindo lugar para 

nós vivermos com 
Ele para sempre!

Existiram muitos profetas 
que fizeram coisas boas. 
Será que Jesus Cristo 
é simplesmente mais um 
desses profetas, ou será 
algo mais?

Por que Ele 
é tão importante 
a ponto do Seu 
aniversário ser 

celebrado?

Por que Ele 
é tão importante 
a ponto do Seu 
aniversário ser 

celebrado?

Por que Ele 
é tão importante 
a ponto do Seu 
aniversário ser 

celebrado?



Uma forma de poderem 
compartilhar o Meu amor, é 
fazendo apresentações para 
as pessoas. Quando fazem 
apresentações em que dão tudo 
de si, estão dando a elas um 
exemplo de como Eu sou real e 
amoroso.

Se fizerem apresentações, por 
favor, deem tudo de si, para que 
as pessoas assistindo vejam o 
Meu interesse e desvelo por elas 
através de vocês.



Seja qual for a forma que 
utilizarem para ajudar 
os outros a conhecerem 
o Meu amor e o presente 
da salvação que tenho 
para elas, Eu fico muito 
feliz! Seja através 
de uma apresentação, 
conversando com elas 
ou oferecendo-lhes 
literatura que fala de 
Mim.

Quando oram com alguém 
para Me receber, dão 
literatura que fala de Mim 
e mostram às pessoas 
como Me receberem em 
sua vida, vocês estão 
lhes dando o melhor 
alicerce que existe para a 
sua vida.

Jesus …

Uma vez que tenham Me recebido em sua vida, Eu estarei com elas para sempre, guiando-as e ajudando-
as pelo resto da sua vida na terra e por toda a eternidade, do mesmo jeito que estou com vocês. O presente 
da salvação é o melhor presente de Natal que vocês poderiam oferecer a alguém!

Repitam comigo: Jesus …
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Eu ADORO o 
Natal! Vocês 

também?

Obrigado por Me darem 
o presente de ajudar 

os outros a saberem o 
quanto Eu os amo!

Sim!


