
No Natal , novos 

pensamentos estão 

voltados para a paz, 

o amor, a esperança, 

e nós não poderíamos 

usufruir de6 es 

sentimentos, sem 

compa; ilhar com 

amigos tão especiais 

como vocês. A
braço

    Joaquim

Meu grande amigo, torço para que você festeje muitos natais com alegria, disposição e vivendo uma vida saudável .

        
          satim

Especial A
migo: Que 

um sol maravilhoso 

ilumine com muita luz 

os seus caminhos, com
 

vibrações positiva
s pra 

te m\ ivar e um calor 

bem aconchegante pra 

te acolher… durante todo 

o ano de 2016!! Um 

grande abraço 

Helena

Caro amigo: Desejo a você e toda sua família um Feliz Natal e um Próspero Ano de 2016. De seu amigo que muito a estima.

    
   Nelson

Mensagens dos Associados pa; icipantes                                                     
do Café Festivo da AES



Desejo que o Natal 

seja de renascimento 

das belas emoções dos 

encontros familiares 

e que o Ano Novo de 

2016 traga harmonia, 

felicidade, alegria no 

lar, no convívio social e 

conse� o no país.

    Osvaldo Rosalen

Que no próximo ano seja de realizações dos sonhos e espero que tenha um feliz natal e próspero ano novo com muita alegria, saúde e muito amor.

Bento

A amizade é algo
 de 

maravilhoso. Passa 

o tempo e ela fi ca 

intacta como uma 

ponte sobre águas 

turbulentas. Boas 

Festas!!

Irene

Deves fl orir onde Deus te plantar! 
Confi a no Senhor! Feliz Natal , Feliz 2016

 Fausto Marabello



Querido amigo, que 

você tenha um Natal 

maravilhoso reple-

to de alegrias e que 

no ano vindouo você 

consiga realizar todos 

os seus sonhos alme-

jados. Com amor e 

carinho.

        Chão

Desejo a você e sua família muita saúde, paz e alegria em 2016 e que possamos ser no fi m do ano um saldo mais positivo para o mundo, roguemos a Deus suas bênçãos. Amém!   

    Maria Enercina

Se você e
stiver trist

e peça 

a Deus que Ele ajuda 

a você ca
rregar o fardo. 

Deus te abençoa! Feliz 

Natal e um Ano cheio de 

felicidade!

Nair

Se todos nós pensarmos bem....Natal seria todos os dias. Pois devemos homenagear Deus e Jesus diariamente . Então desejo a você tudo de melhor que Deus possa te dar. Que seus dias sejam um Eterno Natal!            
             Amália



Para você que sempre esteve 

presente em momentos 

dif íceis e f
elizes, agradeço 

a sua companhia e peço 

a Deus sua pr� eção e que 

ela venha acompanhada 

de muita saúde, paz e 

harmonia. Espero estar 

contigo ne6 e ano que se 

aproxima, e que juntos 

possamos caminhar para 

novas conquistas. Feliz 

Natal!        
     

          Ivo
ne

Que a alegria deste Natal e Novo Ano permaneça em nossos corações. Para você desejo muita paz, muito amor, muita saúde. Feliz Ano Novo!

    Maria do Carmo

Enquanto nós crem
os 

que existe Deus tudo é 

possível na nossa vida: 

amor, paz, Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo.

José Clarindo S. Filho

Natal!!! Natal!!! Não é só de presentes. Poucas pessoas se lembram do verdadeiro sentido do Natal . Natal!!! Natal é Jesus que é todo amor, todo carinho, tudo de bom. Que Jesus brilhe em seu coração em todos os momentos de sua vida. Feliz Natal com amor.

Darcy



Um Feliz Natal , 

cheio de luz e 

amor, festeja
ndo o 

aniversariante: o 

Menino Jesus! Um 

Feliz Ano Novo repleto 

de realizações e muito 

amor. Paz para 

humanidade! Aqui 

estão as estrelas 

  Ma¤ ha Bulla

Força. Fé . Amor, Amar em primeiro lugar a si mesmo, pode amar ao próximo e volte a ser criança: coma doce, brinque, cante, chore, faça birra sem censura. Seja feliz!!

  Suely Sandy

Que o nascimento 

do Menino Deus, ao 

renovar-se mais uma 

vez, possa trazer-

lhe muita paz e 

amor, ren
ovando suas 

esperanças de melhores 

tempos.

       

        S
ergio D

ias

Amigo é aquele que está ao seu lado em todas as horas e, nesta data especial , desejo a você um Feliz Natal e Ano Novo com muita saúde e paz ao lado de sua 
família.

     Hidely



Que as Festas de 

Natal e Ano Novo se 

estenda o ano todo. 

Seja Feliz!!

      
       Ma� a

Para continuar a ser feliz no próximo ano:
Ame tudo que você faz e faça com amor!
Siga suas paixões! Escute seu coração!
Crie sua realidade! Conheça suas habilidades!
Confi e em você e na sua intuição! Faça seus dias felizes!

Depa� amento de Aposentados


