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APRESENTAÇÃO DO SELO PASTORAL 2019



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 aunidade na ação e comunicação para o alinhamento das mentes e dos corações.

APRESENTAÇÃO



Não me é nada fácil escrever sobre os nossos selos pastorais. Nada é premeditado. 
O tema vem como que de um "estalo". Com todos eles, sempre foi assim.

Para o ano de 2019, a frase-motivadora veio do nosso Papa Paulo VI, antes 
mesmo de ter sido anunciada a sua canonização. Vi, nessa decisão do Papa 
Francisco, uma confirmação de que, no novo ano pastoral, deveremos refletir 
sobre A FUNDADORA, sua inspiração original e seus ensinamentos. Enfim, sobre o 
que se refere ao NOSSO PATRIMÔNIO ESPIRITUAL.

PProcuramos manter um elemento original que compõe a logomarca da Nova 
Aliança, desde a primeira versão: as MÃOS ABERTAS para acolher o dom de Deus 
e DISPONÍVEL para servir o Senhor na Sua Igreja. A novidade é a COR AMARELA 
das mãos, que sempre foram azuis. Quem sabe há nisso também um "recado" do 
Senhor para nós: "Já acolhemos o dom do nosso patrimônio suficientemente no 
nosso coração? E nas nossas mãos-serviço? Já somos 'amarelos' por dentro?!"

PALAVRA DA FUNDADORA



A citação "SEDE FIÉIS AO ESPÍRITO DO VOSSO FUNDADOR" se encontra na 
Exortação Apostólica "Evangelica Testificatio", do Santo Papa Paulo VI, publicada 
na Festa dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, aos 29 de junho de 1971; portanto, 
há 47 anos, sem, contudo, perder a sua atualidade. Esse assunto será objeto dos 
nossos encontros pastorais em 2019, como memória, reflexão e revisão de vida e 
de pertença.


