
O aconchego e a alegria do Natal

Eu entendo o que 
enfrentam durante a época 
de Natal. Se sentem secos, 

sem saber aonde foi parar o 
“espírito do Natal”.

Pensamos em filmes como White Christmas, ou nas 
histórias que retratam o Natal como uma época de dias 
“aconchegantes e alegres”. Mas no momento você 
sente zero ânimo ou calor humano. Gostaria de ter 
isso, porque não quer ficar desanimado justamente em 
uma época que deveria ser de comemoração e alegria.



Esforça-se muito para encontrar o Natal nas coisas ao seu redor, talvez 
nos pisca-piscas, nas vitrines das lojas, nas cantigas de Natal, nas 
comidinhas típicas da época e outras coisas. Mas se não consegue, ou se 
nada disso toca o seu coração, parece que o Natal não é nada disso. E 
tem razão, porque se fizer isso está procurando o espírito do Natal no 
lugar errado!

Não vai encontrar o espírito do Natal no 
brilho das decorações ou em uma sequencia 

de eventos ou atividades. Se quer ter o 
espírito do Natal, procure no seu próprio 

espírito, porque você que é Meu filho, salvo, 
que Me conhece, é um mensageiro, um 

embaixador do espírito do Natal. Em vez de 
procurá-lo no exterior, procure no seu 

íntimo, pois o espírito do Natal está em você, 
Eu em você!



É onde tudo começa. Muito mais do que decorar a 
árvore ou a casa, devemos adornar o nosso espírito 

com alegria, paz, longanimidade, bondade, gentileza, 
fé, mansidão e temperança, qualidades que atrairão 
as pessoas como se fôssemos uma árvore de Natal 

lindamente enfeitada. Ficará evidente em nós a 
verdadeira alegria e razão do Natal. E todo o 

aconchego do Natal virá junto com a alegria de 
compartilhar o Meu amor com outros.

Conheça o Homem!

Se ainda não conhece Jesus ou não recebeu Seu 
perdão e a vida eterna que Ele lhe dá de presente, 
pode fazê-lo agora mesmo com a seguinte oração:

Obrigado, Jesus, por pagar o preço pelos meus erros e 
falhas para que eu possa ser perdoado. Peço-Lhe 
agora, querido Jesus, que entre no meu coração, 
perdoe-me e me conceda a Sua dádiva da vida 
eterna. Amém
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