
É NATAL...É TEMPO! 

Corações mais sensíveis às necessidades do próximo. 

O amor se traduz em ações que fazem a diferença.  

Troca de presentes. Presença!  

O abraço tão esperado acontece.  

A mesa simples ou requintada é preparada à espera dos que ainda apreciam o convívio 

familiar.  

Luzes coloridas, a casa toda enfeitada, alegria no ar!  

Contudo, lá no fundo, muitos não sentirão nenhuma alegria. O dinheiro pode comprar muitas 

coisas, mas a paz, a alegria e o amor verdadeiro não têm preço!  

Outros, mais uma vez, não terão alimento na mesa...  

...Ou não receberão nem um abraço!  

Para muitos, só resta a saudade...Ou lembranças ruins.  

Mas, existe esperança para este mundo perdido nos seus próprios labirintos. Ainda há chance 

de recomeçar.  

É Natal! Alguém bate à porta!  

Ele não será apenas uma visita de final de ano, Ele não será apenas um hóspede, Ele deseja 

habitar em nossa casa!  

E onde ELE chega, tudo se transforma!  

O Rei do Universo se fez homem, sentiu na pele as dores humanas, sabe o que se passa em 

cada coração. E é no coração que Ele deseja morar e transformar! 

Talvez ELE esteja esquecido num cantinho da casa... É hora de voltarmos a conversar com 

Ele.  

Ao abrirmos a porta do seu coração, nunca mais nos sentiremos sozinhos. Em todos os 

momentos, felizes ou tristes, podemos contar com Ele.  

A vida ainda pulsa, é tempo!  

Tempo de perdoar e de pedir perdão. 

Tempo de fazer alguém feliz e descobrir o segredo da felicidade.  

Tempo de escolher ser feliz ao invés de ter razão em tudo.  

Tempo de lermos a Carta de Amor do Criador e seguirmos Seus ensinamentos. 

O Grande Autor deseja participar da história de vida que Ele mesmo escreveu: a sua e a 

minha!  

E o final feliz já está garantido: uma eternidade de paz e alegrias sem fim!  

Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Feliz Vida!  
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