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Amado irmão, amada irmã, 
com essas 

palavras maravilhosas
do nosso Deus, 

desejamos a você
que nos tem honrado 

recebendo e divulgando 
nossas mensagens,

um 
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Vamos entrar nesse 
novo tempo 

- que vai surgindo na aurora de 2007 -
com os “corações ao alto”!

Desejando :

Vamos entrar nesse Vamos entrar nesse 
novo tempo novo tempo 

-- que vai surgindo na aurora de 2007 que vai surgindo na aurora de 2007 --
com os com os ““coracoraçções ao altoões ao alto””!!

Desejando :Desejando :

(Salmo 89,17)



- a graça de ouvir no coração 
aquilo que nos diz o Senhor Fiel. 

E nenhum mal nos atingirá!...

Tendo a Palavra de Deus                
como nossa segurança,  

jamais percorreremos sozinhos 
os momentos desconhecidos

desse tempo novo. 
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Que o Novo Ano nos traga a graQue o Novo Ano nos traga a graçça de a de 



Caminhando sustentados 
na Palavra                                    

que é o alimento da nossa alma,

receberemos as orientações
e as luzes 

para o nosso entendimento.
E venceremos cada dia que virá. 
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Seremos vencedores 
mesmo ou, principalmente,

nos dias que surgirem difíceis.

Nesses dias, podemos proclamar 
confiantes:

“sei que os anjos do Senhor
me guardam 

e eu não tropeçarei 
nas pedras do caminho,
mesmo que elas sejam 

grandes demais”!... 
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Guiados pelas mãos benditas do nosso 
Deus que é Amor, veremos acontecer a paz

em nossos corações e no mundo.

Como tanto temos almejado! 
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Assim se manifesta a bondade do Senhor sobre nós, 
amado irmão, amada irmã!  
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os seus irmãos e irmãs da 
Comunidade Bom Pastor 

lhe desejam, em 2007,                      
um caminho pleno das graças de Deus.
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No amor que nos trouxe 
o Menino Jesus,
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