
3 Coisas Que Posso 
Ser Este Natal

Às vezes gostaria de ser um  
super herói e realizar coisas incríveis 

para as pessoas durante o Natal. O meu pai 
disse que apesar de nós não termos super 

poderes, ainda podemos ser incríveis e fazer 
coisas maravilhosas para as pessoas. Então 
eu pensei a respeito, e seguem-se algumas 
coisas que eu gostaria de ser neste Natal, 

as quais podem fazer a diferença para  
mim e para outros.



Mesmo quando tenho vontade de  
ficar mal-humorado, posso fazer todo  
o possível por ser positivo e ver o bem 

em cada situação. Posso superar o humor 
negativo fazendo todo o possível por ser 
feliz até mesmo quando as coisas não saem 
do jeito que eu gostaria. Quando eu sou 

positivo e me concentro em todas as  
coisas maravilhosas com as quais sou 

abençoado, isso não só me faz  
sentir bem, mas também  

mais feliz. 

Eu posso ser positivo.



Eu posso ser corajoso.
É um desafio fazer coisas novas.  

Tentar fazer algo que eu nunca fiz antes, 
requer coragem. Posso ser corajoso 
e encarar cada novo desafio como uma 

aventura. Quando eu sou corajoso e dou um 
passo para fazer algo novo, principalmente 

algo que vai ajudar os outros, isso  
quer dizer que estou fazendo a minha  

parte, por menor que seja, para  
melhorar a situação dos  

outros.
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Eu posso ser 
adaptável. Com tantas coisas acontecendo  

durante a época do Natal, às vezes elas  
não acontecem como eu gostaria ou planejava.  

Nem sempre é fácil, mas quando faço um esforço,  
me sinto bem melhor. É uma pequena forma de fazer 

as coisas mais fáceis e melhores para os meus pais e 
aqueles que cuidam de mim. 

E o melhor de tudo, é que eu posso ser essas coisas 
durante o ano todo! O que você pode ser este Natal 

para fazer com que também seja uma data ainda  
mais especial para os outros? Feliz Natal!


