TEXTOS DOS CARTÕES DO CATÁLOGO 2017/2018
FELICITAÇÕES
F 02: A vida é assim... Linda às vezes, nem tão linda outras vezes... Mas todas as vezes,
na proteção de Deus! Louraini Cristmann
F 08:

Deus te dê
para cada tempestade um arco-íris,
para cada lágrima um sorriso,
para cada preocupação uma perspectiva,
para cada dificuldade uma ajuda,
e uma resposta para cada oração.
Da Irlanda

F 08b:

Ter Deus por amigo conforta mais do que ter a amizade de todo o mundo.
Martim Lutero

F 09

O mistério da tua vida e deste dia é simplesmente o fato de que Cristo vive
em ti! Ele é o motor secreto da tua vida. Jamais te esqueças disso!
Hans Peter Royer

F 10

Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom; porque a sua misericórdia dura
para sempre (Salmo 118.1)

CONSOLO

C 02 – A bênção de Deus esteja contigo como o vento e o sol. A bênção esteja contigo
como o sorriso de um bom amigo. Da Irlanda
C 04 – Oração do Cuidado
Deus do amor, dá-me a tua mão e conduze a minha vida.
Guia os meus passos para que eu caminhe seguro(a).
Sob as asas da tua misericórdia, sinto-me protegido(a).
No colo da tua bondade, encontro descanso verdadeiro.
Em dias de medo e angústia, abriga-me em teu poder.
Em momentos de ansiedade, faze cair sobre mim a tua paz.
Ao sentir-me fragilizado(a), ajuda-me a ter esperança.
Cuida de mim e dos meus amados. Cuida do meu destino.
Quando a culpa me acusar, acolhe-me em tua graça.
Absolve-me do pecado e faze-me renascer do teu perdão.
Se eu cair, permita que eu caia em tuas mãos.
Se eu permanecer caído(a), dá-me a tua companhia.
Seja como for, cobre-me com o manto do teu amor.
Graças pelo teu cuidado, graças pela salvação.
Agora dá-me a bênção pela qual tanto anseio.
Amém.

Rodolfo Gaede Neto
C 07 – Vê, Senhor, eu sou um vaso vazio que carece ser enchido. Enche-me, Senhor. Sou
fraco na fé, fortalece-me. Sou frio no amor, aquece-me. Faze meu coração arder para que
meu amor transborde, e assim envolva o meu próximo. Em minha carência só há pecado,
em ti, Senhor, há plenitude de justiça. Por isso permaneço contigo. A ti não preciso dar. De
ti posso receber.
Martim Lutero
C 08 – Há, no mundo, uma grande força de bênção: Deus!
Em situações sem saída, Ele mostra o caminho.
Deus pode transformar o dia sombrio de ontem
em um radiante amanhã.
Martin Luther King

TEXTOS DOS CARTÕES DE NATAL
N 02 – Como os pastores de Belém quem vê a paz no acalme-se e experimenta que ela já
pode ser a paz na terra. Rodolfo Gaede Neto
N 03 – Natal significa a luz de Deus presente na noite da história – Rodolfo Gaede Neto
N 09 - Vede, ó pastores, os sinais; assim, o Salvador achais.
Na pobre manjedoura jaz o eterno Príncipe da Paz. Martim Lutero
N 10 – No Natal, o brilho dos céus invade a noite dos pastores de Belém. A glória se impõe
ao lamento pelas dores deste mundo.
Rodolfo Gaede Neto
N 11 – Louvado sejas, ó Jesus! Resplandece o céu em luz.
Da virgem nasce em Belém; os anjos cantam: Cristo vem! Aleluia!
Jesus tornou-se nosso irmão; jubilai com gratidão!
Cantai-lhe graças, dai louvor por seu imenso eterno amor. Aleluia!
Martim Lutero

