
Natal, Feliz Natal! Ano Novo, Triste  Ano Novo. 

… reúna a família e comemore, divirta-se e descubra que não custa ser feliz!

Natal,  feliz  natal!  Ano  novo,  triste  ano  novo.  Compras  por  impulso,  desejo  incontrolável,

oneomania, compulsão, impaciência, tudo isso colabora para o endividamento e o que deveria

ser uma festa transforma-se em pesadelo.

Faça deste Natal, um Natal diferente 

Não se preocupe somente com os presentes, preocupe-se com as pessoas e principalmente

com você e suas finanças. 

Quanto custa um bom e forte abraço? 

Quanto custa um sorriso, algumas lágrimas de agradecimento ou um muito obrigado? 

Não faça o Natal que o comércio quer que você faça.

Não faça o Natal que é só propaganda, promoções, prestação e ilusão.

Não faça o Natal das dívidas e do triste ano novo.

Todo esse movimento vai passar, porém as dívidas estarão em 2017.

Nada é mais importante do que a paz, a vida e o amor.

“Porque toda a lei  se  cumpre numa só palavra,  nesta:  Amarás  ao teu próximo como a ti  mesmo”.

(Gálatas 5:14)

O Natal é Mágico, por isso é simples, simplesmente divino

Não se endivide, não vale a pena, controle suas emoções e gaste com prudência.

Olha como as crianças se encantam com coisas simples. Não é o valor é a lembrança.

Não faça de 2017 um inferno financeiro somente para agradar algumas pessoas

Procure o equilíbrio, devemos amar e sermos amados pelo que somos e não pelos presentes

que damos ou recebemos. 

Natal é para comemorarmos o aniversário de Jesus. 

Ele sempre foi simples e é amado por milhares e milhares de pessoas.

Viveu uma vida simples e simplesmente deixou ensinamentos que melhoram as nossas vidas.

Pregou a união, por isso reúna a família, comemore, divirta-se e descubra que não custa caro

ser feliz.

Um Feliz Natal e um Maravilhoso 2017!
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