A Comunidade Católica Nova Aliança é uma Associação Pública de Fiéis, de Direito Diocesano
desde 22 de fevereiro de 2008, com Sede na Arquidiocese de Belo Horizonte.
Sua MISSÃO é “anunciar o Evangelho e despertar, no coração das pessoas, o AMOR PELA IGREJA
CATÓLICA, levando-as à prática da obediência da fé, através do ensino e do testemunho de vida dos
seus membros.
Para cumpri-la em todas as suas atividades, a Fundadora, Ammá Maria Ângela, comunica às
lideranças da Comunidade, durante o Encontro Anual, um “Selo Pastoral”, isto é, um fio condutor que
deverá impregnar as orações, as pregações, as comunicações e as ações diaconais-caritativas e
administrativas.
Esse “Selo” – a partir de 2014, quando festejamos nossos 30 anos de existência – se presta a
reforçar uma maior unidade entre os participantes das várias missões com a Sede, e, sobretudo, um
alinhamento de mente e coração, centralizado em JESUS CRISTO.

O ano de 2020 será marcado por um RETORNO ao que nos levou (os antigos) ao encontro pessoal
com JESUS CRISTO, Seus ensinamentos e Sua Igreja: o QUERIGMA, atualmente denominado como
ITINERÁRIO QUERIGMÁTICO. Aos novatos, é a oportunidade que Deus lhes dá para experimentar o
amor de Deus, revelado por JESUS, nosso Senhor, através do Batismo no Espírito Santo.
Os elementos riquíssimos do nosso Selo Pastoral – 2020 são assim interpretados pela nossa
Ammá:
As CORES DOMINANTES: o amarelo – nossa marca “registrada” – e o azul.
Um CAMINHO AZUL1 – a cor do céu, para onde está concentrada a nossa atenção em buscar em tudo
“as coisas do alto”. Um CAMINHO AZUL que começa único e se bifurca2, num determinado momento,
para voltar a se unificar no CORAÇÃO AMARELO.

1

Segundo a percepção do Silas, da Missão Marabá, o formato do caminho é, exatamente, o formato de um girino, imagem da nossa “pré-história”.

2

Bifurcação do MESMO E ÚNICO CAMINHO, sinal do respeito pelas diferenças na abertura à graça de Deus.

Esse CORAÇÃO AMARELO, lembrança que Deus nos quer inteiramente em comunhão com nosso
Carisma, nossa Espiritualidade e nossa Missão, nossos Valores e Visão de Futuro. AMARELO-OURO (a
cor do metal mais preciso, do girassol – que deve sempre estar voltado para JESUS, o Sol da nossa vida,
a cor da REALEZA de JESUS, a Quem devemos absoluta ADORAÇÃO). Um CORAÇÃO AMARELO, mas
CRAQUELADO, rachado, fendido reconhecidamente sofrido e marcado pelo pecado... Um coração que
será REDIMIDO, RESTAURADO, RECONSTRUÍDO somente pelo Filho muito amado do Pai, JESUS,
NOSSO SENHOR, “Princípio e Fim de tudo”.
Nosso CAMINHO termina na CRUZ-SINAL da nossa Comunidade, e que se levanta gloriosa e
vitoriosa, companheira indispensável da nossa jornada, aquela que devemos “tomar a cada dia,
renunciando a nós mesmos e SEGUINDO nosso DEUS E SENHOR JESUS CRISTO”.

A palavra motivadora é uma exortação a empreendermos um RETORNO AO PRIMEIRO AMOR
dos inícios:

“VOLTA AO TEU PRIMEIRO AMOR” (Ap 2, 5b).
Uma experiência única, irrepetível, mas que, a partir dela e depois de anos de caminhada, abre
NOVAS PERSPECTIVAS de CONVERSÃO sempre oportuna, diária... até o “fechamento” da nossa
história na vida eterna com Deus.
Iniciemos, todos JUNTOS, UNIDOS NUM SÓ CORAÇÃO, esse “tão antigo e sempre novo
CAMINHO”!
Paz e alegria!
Ammá Maria Ângela

