
3 Coisas Que Eu Posso 
Dar Este NatalO Natal é a época especial do  

ano em que celebramos o nascimento  
de Jesus. As decorações, as músicas  

natalinas, os eventos especiais, o tempo com  
a família e os amigos – são tudo coisas que me 

fazem muito feliz. Cada Natal eu tento pensar em 
algo especial que posso dar às outras pessoas. 

Resolvi dar três coisas neste Natal. Vocês talvez 
também queriam experimentar, e juntos podemos 

fazer do Natal uma data mais especial para os 
outros.

Minhas ideias são as seguintes:



Acho que gentileza é pensar nos 
sentimentos dos outros. Eu assim, 
posso ajudar as pessoas com algo 

que poderia fazê-las sentirem-se mais 
felizes. Posso demonstrar interesse 

por elas e encontrar maneiras de 
fazer as coisas mais fáceis e melhores 

para elas.

Existem tantas maneiras de fazer as 
outras pessoas felizes. Gentileza faz 

do mundo um lugar melhor!

Posso dar gentileza. 



Posso dar o meu tempo. 

O Natal é uma época muito 
atarefada, e com tanta coisa 

acontecendo, tomar um tempo a 
ajudar os outros é algo especial 
que eu posso fazer. Quer seja dar 
uma mão à minha mãe ou ao meu pai, 

passar um tempo a mais com os meus 
irmãos, ou dar do meu tempo para 
ajudar as pessoas necessitadas, 

o tempo que passo com os outros 
torna o seu dia mais feliz.



Posso dar amizade.
Eu posso fazer novos amigos e  

aprofundar as amizades que já tenho.  
Às vezes, fazer um novo amigo pode  

parecer uma grande montanha, mas 
mostrar-se amigo e abrir os braços 

para os outros são os primeiros 
passos que devemos dar para fazermos 
um novo amigo. Amizade é um presente 

maravilhoso que eu posso dar a alguém. 

Que outras coisas você poderia dar 
durante o Natal? Tenha um Feliz  

Natal sendo generoso!
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