
“QUE EU NÃO PERCA  
NENHUM DAQUELES   
QUE O PAI ME DEU!”  

(JO 6,39) 

APRESENTAÇÃO DA MARCA PASTORAL 2014 



APRESENTAÇÃO 

A história da Comunidade se confunde com a de sua fundadora que, 
mesmo muito antes de começar essa caminhada, recebia os sinais divinos 
do seu destino. 
 Com muito esforço, porém com um caminho iluminado por Deus, a 
Comunidade completa, no ano de 2014, 30 ANOS DE BÊNÇÃOS. 
 Devido aos frutos colhidos, o ano será comemorativo para que a 
data fique marcada no coração de todos aqueles que fazem parte dessa 
história. 
 
Comemorações do ano de 2014: 
•  70 anos da Ammá 
•  50 anos de entrada da Ammá na vida religiosa  
•  30 anos da Comunidade 
 

Apresentação 



APRESENTAÇÃO 

1984 – 2014 – 30 ANOS DE BÊNÇÃOS 
 

"30 anos de bênçãos" e de muita gratidão a Deus que nos 
conduziu até aqui! Que ele tenha nas suas mãos cada dia 
deste novo ano pastoral e administrativo! Consagremo-
nos e consagremos também "a obra das suas mãos" ao 
serviço do Reino! 
Não achei palavras mais apropriadas para abrir o nosso 
ano, senão as que escreveu o Papa Francisco na Exortação 
Apostólica "A ALEGRIA DO EVANGELHO" (EG), n.15. 
Destaco algumas em que ele cita o Papa João Paulo II:  
"NÃO SE PODE PERDER A TENSÃO PARA O ANÚNCIO 
PORQUE ESTA É A TAREFA DA IGREJA" (RM, n.34).  
"A CAUSA MISSIONÁRIA DEVE SER [...] A PRIMEIRA DE 
TODAS AS CAUSAS" (RM, n.86).  
"[É] NECESSÁRIO 'DE UMA PASTORAL DE MERA 
CONSERVAÇÃO PARA UMA PASTORAL DECIDIDAMENTE 
MISSIONÁRIA'" (Doc. de Aparecida, n.548). 
Tenhamos bem presente, na mente, na alma, no coração 
e na intensão, em cada dia de 2014, o mesmo que ardia 
no coração de Jesus:  
"QUE EU NÃO PERCA NENHUM DAQUELES QUE O PAI ME 
DEU!" (Jo 6,39) 

Palavra da Fundadora Ammá Ângela 
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O Selo de 30 anos da CNA foi pensado em harmonia com o 
universo dos selos comemorativos e também dialogando 
com a logo da comunidade. 
O formato circular foi escolhido por ser um elemento da logo 
da comunidade e também por ser um formato bem 
característico de selos comemorativos.  
A faixa que compõe o selo é justificada pela importância do 
evento, ou seja, os 30 anos completados. Faixas são 
normalmente usadas em ocasiões especiais. Alguns 
exemplos: faixa de campeão, faixa de miss, presidente, faixa 
para inaugurar um local, etc... 
E a cor dourada está relacionada com os grandes ideais, a 
sabedoria e os conhecimentos. Ela foi usada, também, pela 
importância do evento de que se trata, por ser uma 
oportunidade única. 

Defesa do selo pastoral para os 30 anos de Bênçãos 





Selo Pastoral 2014 
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