
 

Desejo que o seu NATAL seja 

Brilhante de Alegria e 

Iluminado de AMOR, Paz e 

Harmonia. 

 

Feliz Natal! 

 

Bruno Paredes Nº3  

Turma: CEF-OI 

 

 

Desejo que o seu NATAL 

seja brilhante de 

Alegria, iluminado de 

Amor, cheio de 

Harmonia e completo de 

Paz.  
 

FELIZ NATAL! 
 

César Lopes; Nº4; CEF-OI 



  

 

A melhor mensagem de Natal é aquela que sai 

em silêncio dos nossos        S e aquece com 

ternura os         S daqueles que nos rodeiam… 

 

FELIZ NATAL!  
 

 

Mafalda Brás, Nº10, CEF-OI  

 

 

  

 

 

Que neste Natal cada ser humano 

procure doar um pouco de si. Não 

somente em coisas materiais, mas 

principalmente em pequenos gestos 

para com o próximo. 

 

Feliz Natal! 

Hugo Nº8 CEF-OI 



 

  

 

 

 

NATAL é tempo de 

comemorar a VIDA, 

espalhar o AMOR e 

semear a ESPERANÇA. 

 

Tenha um FELIZ NATAL e 

um FELIZ ANO NOVO! 

 

António Santos Nº1 CEF-OI 

 

 

NATAL tem tudo a ver com 

AMOR. 

É a época do ano em que 

nossos CORAÇÕES estão mais 

recetivos e harmoniosos e 

nossas ESPERANÇAS são 

renovadas. 
 

 

FELIZ NATAL! 
 

 

Bruno Alves,Nº2, CEF-OI 



  

Desejamos que neste NATAL, a 

luz que guia o mundo possa 

também clarear os nossos 

SONHOS. 

Que os ANJOS estejam ao nosso 

redor para nos PROTEGER e 

amparar nesta longa caminhada 

que é a VIDA. 

 

 

Rodrigo Santos Nº14 CEF-OI

  

O Melhor de todos os PRESENTES 

que possam existir por baixo da 

árvore de NATAL, é a presença 

de uma FAMÍLIA FELIZ. 

 

FELIZ NATAL! 

 

Mafalda, Nº:10, CEF-OI 



  

 

Que a Alegria do Natal 

permaneça na sua Vida 

para sempre! 

 

FELIZ NATAL! 

 

Rómulo Nº15 CEF_OI 

 

NATAL é tempo de ALEGRIA e 

FRATERNIDADE. 

Que este clima seja a base para que 

possamos encontrar a FELICIDADE e PAZ. 

 

Feliz Natal! 
 

 

Diogo Paredes, Nº5, CEF-OI 



Natal é a ternura do passado, o 

valor do presente e da esperança de 

um futuro melhor. 

É o desejo mais sincero de que cada 

coração se encha de paz e 

fraternidade. 

 

Feliz Natal e 

um Próspero Ano Novo. 
 

Rui, Nº:16, CEF-OI 

 

         Faça com o tempo o que o tempo faz com você.  
Aproveite-se dele! 

 
Aproveite cada dia como se fosse o primeiro. 

 
FELIZ NATAL! 

Liliana, nº9, CEF-OI 

 



  

Feliz Natal e Bom Ano Novo 

Melhor do que todos os presentes por baixo da 

árvore é a presença de uma FAMÍLIA FELIZ. 

 Melhor qu 

Nuno Nº 13 & Timo Nº17 

CEF-Operador de Informática 

Desejo que o seu Natal seja 

Brilhante de Alegria, Iluminado 

de Amor, Paz e Harmonia. 
 

FELIZ NATAL! 
 

Fábio Ferreira, Nº6,CEF-OI 



 

 

Estar ao lado da FAMÍLIA e dos 

AMIGOS é o presente de NATAL 

mais valioso de todos. 

Feliz Natal! 

 

Gabriel Coimbra Nº7 CEF-OI 

Todos os dias temos provas da existência de DEUS: a luz do sol e as flores 

no jardim… 

Mas foi numa noite de dezembro que ELE se mostrou misericordioso 

connosco, colocando o filho do seu AMOR entre nós. 

Espero essa CHAMA DIVINA esteja sempre no nosso CORAÇÃO e que traga a 

todos nós um Natal cheio de Paz, Amor r um Ano Novo de repleto de 

Alegrias.  

Marco Santos nº11 CEF-OI 


