
COMO FAZER UM ANO NOVO O ANO INTEIRO 
 
 
  

No começo do ano sempre é salutar desejar um feliz ano novo para todos e, rara e 
especialmente, para você mesmo.  
 

Em geral nós nos esquecemos de nós mesmos e queremos que os outros tenham um 
ano novo. Assim não pode. 
 

Neste ano de 2008 apresento a todos os meus internautas um longo e profícuo ano 
novo em todos os dias no decorrer deste ano. 
 

Esquecer de si talvez é o pior ano que poderíamos desejar a nós mesmos. Mas vamos 
lá. Para você se lembrar neste ano de todos os dias apresento algumas sugestões práticas. 
 

1. As doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. Que tal ir à missa durante este 
ano todas as primeiras sextas-feiras do mês? Experimente. Há uma promessa para você. 
 

2. Neste ano teremos 52 finais de semana. Que tal não falhar uma semana sequer? 
 

3. Ser dizimista fiel. Nada de enrolar e dar desculpas. Há uma benção especial para 
você colocar em pratica. Faça a sua parte. 
 

4. Duomilenario do nascimento de São Paulo. Paulo escreveu treze (13) cartas. Por 
que você não se propõe a ler estas cartas durante este ano! 
 

Mas nada disso será importante se você não o fizer de coração e alma. Quando a 
gente toma uma decisão todas as forças da natureza vêm em nosso socorro. Com isso você 
fica ligado o ano inteiro e todos os dias poderão ser novos para você.  
 

Finalmente você poderia tomar o Salmo 9 (nove) para orientar a sua vida espiritual e 
material nesse novo ano que se inicia.  
 

Espero você em todas as nossas celebrações e, você internauta, seja sempre o nosso 
parceiro de comunhão. Estou sempre orando por todos para que todos os dias sejam de 
benção, paz e reconciliação.   

 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DO PE. JERÔNIMO PARA O ANO DE 2008 ! 


