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COMUNIDADE CATÓLICA NOVA ALIANÇA
1984 - 2009 Evangelizando (Jubileu de Prata - 25 anos de história)

"OLHA PARA O CÉU E CONTA AS ESTRELAS, SE FORES CAPAZ!...
ASSIM SERÁ TUA DESCENDÊNCIA".
(Gn 15, 5 - 6)
Caros amigos!
Através desta carta, queremos partilhar um pouco sobre a caminhada da Comunidade Nova
Aliança nestes 25 anos e a alegria de celebrarmos o Jubileu de Prata este ano. Com a graça de
Deus, em meio às dificuldades, perseveramos no chamado e carisma que Deus nos confiou:
"OBEDIÊNCIA INCONDICIONAL E AMOROSA À IGREJA", fiéis à nossa maravilhosa missão de
“anunciar o Evangelho e despertar no coração das pessoas o amor pela Igreja, una, santa, católica
e apostólica, convencendo-as, pelo nosso testemunho de coerência de vida e pelo ensino, para a
prática da obediência da fé”.
Somos uma comunidade filantrópica, sem fins lucrativos. Portanto, buscamos, a todo
instante cooperar com a graça e a providência de Deus em nossa missão.
Este ano, lançamos o PROJETO DE EVANGELIZAÇÃO “DE CIMA DOS TELHADOS”, que consiste na
campanha “DOE – Tenha um coração amarelo”.
O objetivo desta campanha é captar sócios mantenedores, ou seja, pessoas que identificam
com o carisma e missão da Comunidade Nova Aliança, que têm um coração solidário às suas
dificuldades, e se comprometem a contribuir mensalmente para o seu sustento.
O funcionamento desta Comunidade, como qualquer instituição, implica gastos com infraestrutura, mão de obra, manutenção, entre várias outras despesas operacionais.
Desejo que a mensagem desta carta caia como “semente em terra boa” em seu coração e
frutifique, nos permitindo a graça de tê-lo como canal da Providência Divina em nosso dia a dia.
Precisamos de sua ajuda para esta obra continuar! Seu patrocínio ajudará esta obra a
evangelizar!
Apresento, anexo a esta carta, um folder explicativo da campanha DOE – a proposta,
formas de doação, contrapartidas que podemos oferecer.
Agradeço, desde já, a generosidade de seu coração. Pois agradecer também é questão de
fé: "POR TUDO, DAÍ GRAÇAS!".
“Que Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, nos ensine a obedecer.”
AMMÁ MARIA ÂNGELA DE MELO NICOLLETI
FUNDADORA

