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APRESENTAÇÃO
A Comunidade Católica Nova Aliança é uma Associação Pública de Fiéis que atende
todos aqueles que têm interesse nascer para a fé aprofundando no conhecimento
de Jesus Cristo e Sua mensagem salvadora.
Através das inspirações do Espírito Santo, a fundadora, Ammá Ângela, sente em seu
coração o tema e o comunica durante o Encontro Anual da Comunidade.
Desde as bodas dos "30 anos de bênçãos", a Comunidade passou a adotar um selo
pastoral anual para ser trabalhado durante o período, buscando a unidade na ação e
comunicação para o alinhamento das mentes e dos corações.
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PALAVRA - FORÇA:
ARTÍFICES DA UNIDADE (EN 77)- Fl 2, 2-4
"Completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo
mesmo amor, em harmonia buscando a unidade! Nada façais por ambição ou
vanglória, mas, com humildade, cada um considere os outros como superiores
a si e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros"!
Palavras de sustentação na busca da UNIDADE com Deus e com todos os homens.
SERVIDORES DA VERDADE (EN 78)- 1 Tm 2,4
"Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade".
Palavras de sustentação na busca da VERDADE sobre Deus, a Igreja, o mundo e nós mesmos.
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FUNDAMENTAÇÃO:
Numa retrospec va rápida, podemos ve r a ação do Espírito Santo. É dEle que nos vem a inspiração. Pelo
entrelaçamento dos vários selos pastorais ao longo desses 3 anos passados, de 2014 a 2016, testemunhamos,
com lucidez e muita gra dão a Deus, os caminhos pelos quais o Seu Espírito nos tem conduzido no
seguimento de Jesus, nosso Senhor.
Em 2014, ano em que celebramos os 30 anos de bênçãos do Senhor sobre nós, fomos levados a voltar
nosso olhar sobre os que ainda não estão conosco, bem como aqueles que não permaneceram conosco. Com
gra dão a Deus, nos lembramos de tantos que aqui receberam o anúncio do Reino de Deus e, agora, levam
esse mesmo Reino a outros, como missionários da Boa Nova. Louvado seja Deus por eles!
Em 2015, vemos sempre presente na mente e no coração, também no nosso agir, o quanto a missão da
Nova Aliança exige de nós. Como seguidores e missionários de Jesus, nos dedicamos à nossa missão de
corpo e alma, "carne e sangue" dados para a vida do mundo. Ressaltamos a importância da vivência
prolongada do mistério da nossa comunhão eucarís ca com o Salvador do mundo.
Em 2016, alimentados pela Eucaris a diária, nos devotamos ao exercício de "lavar os pés" dos nossos
irmãos, buscando, em todas as s ituações, a tudes verdadeiras de humildade e serviço para sermos como
Jesus quer os Seus.
Neste ano de 2017, quando celebramos nossos 33 anos de bênçãos (a idade que a tradição atribui a Jesus),
chegamos ao coração do Senhor que rezou pela UNIDADE e Se declarou a Si mesmo como A VERDADE.
Escolhi estes dois pontos (EN 77-78), levada pelo estudo que concluímos em 2016 sobre a Evangelii
Nun andi, do Beato Papa Paulo VI, como mo vadores para nosso crescimento pessoal, da nossa
Comunidade e da Igreja. Nosso presente selo pastoral nos estará lembrando, permanentemente,
que devemos ser fervorosos ARTÍFICES DA UNIDADE (EN 77) e zelosos SERVIDORES DA
VERDADE (EN 78).
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VISÃO DA FUNDADORA PARA 2017:

Selo Pastoral
2017

SELO PASTORAL 2017:

Selo Pastoral
2017

SELO PASTORAL 2017:

