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Ano-Novo ou um Novo Ano?
Amados irmãos e irmãs, é chegado o fim do ano. Um ano 

difícil, onde vivemos provações e grandes dificuldades. 

Com a proximidade da virada do ano, muitas expectativas 

são depositadas sobre o novo tempo que se aproxima. 

Porém o ano-novo só se torna um novo ano se mudamos 

nossa forma de agir diante do nosso cotidiano.

Desejamos mudanças que venham do exterior para 

transformarem nosso interior, mas toda grande 

transformação em nossa vida é motivada por movimentos 

interiores que são aplicadas em nosso exterior.

Em 2020 tivemos a oportunidade de refletir sobre nossas 

ações e a forma como envergávamos a vida. Um tempo de 

isolamento que frutificou de formas diferentes em cada 

coração. Muitos viram sua fé renascer, outros perderam sua 

esperança.

A forma como recebemos os sofrimentos exteriores e os 

cultivamos em nosso interior ditam como sairemos de 

nossas provações. E por isso, seja em 2021 ou qualquer 

novo ano, a fé precisa regar nossa história, pois apenas 

Cristo é o Senhor de nossa esperança. 



Sem a presença de Jesus em nossa vida, toda luta parece 

uma derrota, todo sofrimento parece insuperável. Nosso 

Senhor supera as expectativas, Ele deposita a esperança. 

Apenas com Ele, um ano-novo se torna um novo ano, uma 

antiga vida se transforma em uma vida nova.

É interessante pensar que apenas Aquele que nunca muda 

é quem pode nos mudar, justamente porque é rocha sólida, 

sobre a qual podemos depositar nossa confiança de que, 

por mais duro que seja o momento que vivemos, somos 

amados pela promessa da ressurreição.

Nesse dia, envio a você a minha bênção sacerdotal, com o 

coração cheio de esperança de que, juntos, caminhando 

na fé, faremos de 2021 um novo ano, onde seremos novas 

criaturas, banhadas na graça misericordiosa de Jesus. 

Somente com Ele construiremos nosso novo eu.

Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Amém.

Padre Alexandre Fernandes



Programação   Especial 
de   Fim   de   Ano

Dia 31 de dezembro de 2020

19h- Santa Missa 

23h - Santa Missa 

00h - Bênção do Santíssimo Sacramento 

Dia 01 de janeiro de 2021

19h - Santa Missa
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