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7     Porque não dar o seu coração para Jesus
agora mesmo? Simplesmente fale com Deus
como falaria a um amigo, assim:
Pai, obrigado por Seu amor por mim!
Quero receber a seu Filho Jesus como o
melhor Presente de Natal do mundo! Peço
que Ele entre no meu coração e seja o meu
Salvador e Senhor. Sei que através de Jesus
posso receber o Seu perdão e a certeza de
viver para sempre com o Senhor. E quero
entregar-lhe o meu coração, porque daqui
para frente quero viver para o Senhor. Em
nome de Jesus, amém.
Jesus promete: “Eis que estou à porta, e
bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir a
porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei,
e ele comigo”. (Apocalipse 3:20).

     Para uma grande parte da população é
mais conveniente ignorar o verdadeiro
significado do Natal. Mas como fazer isso e
ainda manter as festividades? Criando um
personagem fantasioso, bonzinho e inocente
que nunca exige uma mudança no nosso
comportamento ou estilo de vida. Papai Noel
cumpre esse papel ao ajudar-nos a justificar
esse Natal festeiro, de excesso de comida,
bebida e de presentes caros. Ele nos ajuda a
“esquecer” o verdadeiro sentido do Natal e a
comemorar essa festa
de aniversário sem convidar
o Aniversariante.

Gingo béus,
delém-delém,

tudo bem, tudo
bem! Divirtam-
se à vontade e

nem pensem em
eternidade!

     É Natal! Mas... o que é isto afinal?
Vamos falar francamente: para alguns o Na-
tal não passa de festa, decoração, presente –
tempo de estar com a família. Para o
comércio o Natal é tempo de compras e
portanto tempo de mais dinheiro e de mais
lucro. A ocasião é explorada a tal ponto que
o sentido original é simplesmente
esquecido.

É favor abrir
(desdobrar) e

ler a
 continuação
no lado de

dentro.

©
 2

00
1 

– 
J 3

:1
6 

– 
E

sc
rit

o 
e 

ilu
st

ra
do

 p
or

  J
oh

n 
H

at
to

n.
 É

 p
er

m
iti

da
 a

 c
óp

ia
 d

es
te

 fo
lh

et
o,

 d
es

de
 q

ue
 a

s 
có

pi
as

 s
ej

am
 d

is
tr

ib
uí

da
s 

gr
at

ui
ta

m
en

t
e.

Leia a Bíblia. Ore. Una-se a uma igreja cristã que ensina que Jesus é o único caminho para Deus.
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Neste Natal mostre o seu amor
comprando com a gente. Paz é
comprar agora e pagar depois.

Mais informação ou folhetos? Email j3-16@pobox.com ou www.impacto.org/j3-16
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3     A alegria de um Natal assim não dura
muito. Por outro lado, o Natal verdadeiro é
incrivelmente emocionante! O que está por
trás desta data? Nada menos que o
aniversário do próprio Filho de Deus. Ou
melhor, a comemoração do dia em que Deus
mandou Seu Filho ao mundo para salvar-
nos (o nome Jesus significa “Salvador”).
Sim, veio salvar-nos porque desde o início
da nossa história, nosso pecado nos afastou
de Deus. Transgredimos suas leis,
ignoramos sua vontade e rompemos
relações com Ele.

     Mas, porque Ele nos ama profundamente,
Deus quer fazer as pazes com a gente. Por
isso, deu o que de mais precioso Ele tinha: a
vida de Seu próprio Filho. A Bíblia diz :
“Pois Deus estava em Cristo, recuperando o
mundo para Si, não levando mais em conta
os pecados dos homens contra eles, e sim
apagando-os... Nós lhes imploramos, como
se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando
a vocês: aceitem o amor que Ele lhes oferece
– reconciliem-se com Deus. Porque Deus
tomou a Cristo, que era sem pecado, e O
encheu com os nossos pecados. E então Ele,
em compensação, nos encheu com a virtude
de Deus!”
(2 Coríntios 5:19-21).

     Natal é o aniversário de Jesus, mas nós é
que ganhamos o Presente! E, se aceitamos
este Presente (ou seja, o próprio Jesus),
Deus também nos recebe como seus
próprios filhos. A Bíblia garante: “Mas, a
todos quantos O receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus; aos
que creem no Seu nome” (João 1:12).

Por isso, neste Natal, dê o seu coração prá
Jesus. Deixe que Ele seja o centro de suas
festas e, melhor ainda, o centro de sua vida.
O seu Natal nunca será o mesmo!
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Neste Natal,
dê o seu
coração de
presente prá
Jesus.

O Natal é a maior prova de que Deus nos
ama. A Bíblia diz: “Porque Deus amou tanto
o mundo que deu seu Filho único, para que
todo aquele que crer nele não pereça, e sim,
tenha a vida eterna.” (João 3:16 NTV). Jesus –
o Rei dos reis – não mediu esforços para
dar-nos as melhores bênçãos de Deus:
nasceu num pequeno curral, pertenceu à
uma familia humilde, viveu uma vida de
serviço e, ainda que nunca cometeu um só
pecado, morreu uma morte de criminoso –
numa cruz. Por isso, o Natal verdadeiro
celebra vida, esperança, segurança,
reconciliação e paz com Deus.

Continua no verso (pág. 7)


