
Adoro meu aniversário e tudo que acontece por causa dele, em especial os muitos telefonemas, mensagens de texto, e-
mails, congratulações no Facebook e cartões de felicitações que recebo de familiares e amigos. Naquele dia, sou o centro 
das atenções: saboreio meus pratos prediletos, vou aos lugares de minha preferência, faço o que tenho vontade. De um 
modo geral, as coisas acontecem como mais gosto. Adoro os mimos de aniversariante.

Sei de alguém que, infelizmente, é cada vez mais esquecido no aniversário.

No mundo hoje, grande parte do Natal se reduziu a compras e um evento para reunir os parentes. Sem dúvida, o nível de 
comemoração que toma o ar é elevado —muitas decorações, trocas de presentes, festas e muita agitação —, mas o espírito 
original do Natal foi grandemente substituído pelas “festas de fim de ano”.



Certa vez, li sobre uma criança que acompanhava sua 
avó a um shopping no Natal e ficou fascinada com as 
decorações, com os brinquedos e os muitos papais-
noéis distribuídos no lugar. Depois de um tempo 
olhando tudo aquilo, voltou-se para a avó e perguntou 
com ingenuidade:

Onde está o Bebê 
Jesus?

A pergunta do menino acertou a essência do problema. Em 
meio a todo o brilho e glamour dos natais modernos, é 
possível esquecer a razão da época? Quantos lembram que o Natal é o aniversário de Jesus e param para pensar no que Ele 
gostaria que fizéssemos para comemorá-lo?

Procurando ideias para presentear Jesus pelo dia do Seu nascimento? Considere estas opções:

• Diga-Lhe quanto você O ama. É 
impossível exagerar na dose.

• Expresse seu amor à sua família 
e amigos. Nunca se sabe quem 
mais precisa ouvir que é amado 
ou amada.

• Ajude os pobres. Estenda a mão 
em Seu nome e divida com os que 
mais precisam o verdadeiro 
espírito de Natal.

• Faça as pazes com aqueles de 
quem você tem mágoas.
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