
O Presente 
que Nunca acaba!

É provável que quando Jesus era criança gostasse de ganhar presentes dos 
seus pais terrenos, assim como você gosta. E, tal como você, Ele provavelmente 
descobriu que, com o tempo, esses presentes quebram ou ficam velhos.

Você pode 
carregar suas 
ferramentas 

aqui.

E me levar 
para passear!

Podemos 
consertar isso. 
Vou lhe ensinar 

como fazer. Será que dá 
para consertar 

isto?

Provavelmente isso 
também já aconteceu 
com você.



Eu te amo tanto que preparei para você um presente 
que não quebra e durará para sempre...  Eu!

Antes de Jesus vir à Terra, Ele vivia muito feliz no Céu com o Seu Pai. Mas Jesus 
e Seu Pai também queriam ajudar as pessoas a partilharem da Sua alegria.

 Então Jesus foi 
enviado à terra para 
nascer como um neném 
em Belém. José e Maria 
foram seus pais terrenos 
que cuidaram dEle 
enquanto crescia. Eles O 
alimentaram, vestiram, 
protegeram e cuidaram 
bem dEle.

 Sendo pais tementes 
a Deus, Maria e José se 
certificaram que Jesus 
aprendesse as Escrituras. 
José também Lhe ensinou 
seu ofício de carpinteiro.



 Quando já era adulto, Jesus passou três anos viajando pela Judeia (o 
sul de Israel) ensinando a outros sobre Deus, Sua Palavra e o Céu. Algumas 
pessoas invejosas não gostavam dEle e mandaram executá-lO como se fosse 
um homem muito mau e perigoso. Mas Jesus deixou que eles fizessem isso 
por um propósito.

 Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados, e para que nós também 
pudéssemos partilhar da felicidade do Céu e da vida eterna.

Após a Minha morte, ressuscitei dos 
mortos e regressei ao Céu. E agora 
posso dar um presente que nunca 
quebra nem  
desgasta.

É o Meu amor e alegria,  
e saber que pode viver Comigo  

no Céu para sempre!

Convite
—Jesus



 Jesus está ansioso para ser o presente de amor de Deus para todos que 
Lhe pedirem. Ele entrará na sua vida e o ajudará a conhecer o amor de Deus. E 
quando sua vida na Terra chegar ao fim, Ele o levará para viver com Ele na Sua 
linda casa eterna: o Céu!
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 Jesus é o melhor presente que se pode receber. Ele consegue consertar 
corações partidos e dar alegria e amor que durarão para todo o sempre!

 Basta pedir a Jesus para lhe dar o presente que Ele prometeu. Quando 
fizer isso, Ele entrará na sua vida e manifestará o Seu grande amor por você!

PS: Se quiser receber Jesus na sua vida, o presente de Deus para você 
este Natal, basta dizer “Jesus, obrigado por dar a Sua vida por mim, 
e me oferecer o Seu presente de alegria e amor para sempre. Eu O 
aceito na minha vida. Por favor, me ajude a aprender mais sobre os 
Seus caminhos amorosos e como também levar alegria aos outros.”


