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Natal é tempo de alegria, amor e prosperidade. Que este clima 

seja a base para que possamos ter sempre a felicidade e paz.  

14ª
Especial de Natal 
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O Grupo MD Projetos Sociais apresenta
um Grupo de Empresas reconhecidas
com muita presteza, responsabilidade e
competência na Assessoria e Consultoria,
no âmbito social, com segurança,
transparência, ética e compromisso,
visando a Consultoria de Diagnósticos
Documentais, Elaboração de Projetos,
Mobilização de Recursos, Comunicação,
além da Assessoria Jurídica e Contábil
para a prestação de contas de
Instituições com fins e sem fins lucrativos.
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www.mdprojetossociais.com



Grupo MD Projetos Sociais 

E então mais uma vez é Natal !

Momentos de Reflexões, Promessas, Intenções que se

repetem, a magia do Renascimento. Os Três Reis Magos

caminham guiados pela colorida estrela renovado sonho

da trajetória em busca de sonhos.

Estrelas cintilantes marcam imagens sem presenças.

Sinos em som primordial sinalizam os mistérios desta

Data, em música melodiosa.

Lira cósmica desperta corações empedernidos.

É Natal!

Ele chegou!

Soem todos os sinos.

Cantem todos os campanários brilhem todas as estrelas

no coração de todos os seres, com anseios de esperança

e paz.

Feliz natal para você e sua família e um Feliz 2022 de

muita saúde, amor, prosperidade e alegria.

Atenciosamente,

Mayumi Hirata

Presidente do Grupo MD Projetos Sociais
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Instituto Demóstenes Rodrigues Dantas

O espírito do Natal é o espírito do amor, da generosidade

e da bondade.

Ele ilumina a janela da imagem da alma, nós olhamos

para este mundo cheio de vida e nos tornamos mais

interessados nas pessoas do que nas coisas.

O Natal é o espírito de dar sem um pensamento de obter.

É felicidade porque vemos alegria nas pessoas.

É nos esquecermos e encontrarmos tempo para os

outros.

É descartar as coisas sem sentido e sublinhar os

verdadeiros valores.

Feliz Natal para toda a família. E um Feliz 2022

Atenciosamente,

Demóstenes Rodrigues Dantas

Presidente IDRD
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Câmara de Negócios Brasil China

Quando a estrela brilhou e iluminou todo o céu há alguns

milhares de anos atrás, três reis magos, Baltazar, Belchior

e Gaspar interpretaram a mensagem e souberam que o

Rei dos Reis havia nascido para libertar e salvar os

homens do mal e do pecado que reinava no mundo até

então.

Cruzaram desertos com seus presentes, a Mirra para

curar as feridas dos homens, o Incenso para perfumar e

envolve-los com a mística divina e o Ouro simbolizando a

salvação oferecida pelo Filho de Deus aos homens de

boa vontade.

Que neste dia 25 de dezembro o Menino Jesus lhe

ofereça a Mirra curando seus pecados, o Incenso

aproximando-o de Deus para que possa encontrar em

Seu reino o Ouro da vida eterna.

Boas Festas! Feliz Natal e um Próspero Ano Novo !

Atenciosamente,

Demóstenes Rodrigues Dantas

Presidente da CNBC
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AXP BRASIL

Mais um ano chega ao fim, mais uma vez o espírito de

Natal chega para suavizar os nossos dias, e trazer brilho

e alegria para as nossas vidas.

Somos gratos e felizes por ter vivido mais este ano, e por

ter tido a oportunidade de aprender e crescer, como

profissionais e pessoas.

O nosso pedido especial para o próximo ano que se inicia

é que a energia e as boas vibrações encham os nossos

corações com o amor do Natal, e permaneçam sempre

em nossas vidas.

Afinal, o Natal é quando a gente quiser...

Tenham um Natal muito Feliz e um Ano Novo pleno de

realizações!

Muito sucesso, paz, amor e saúde a todos.

Atenciosamente,

Demóstenes Rodrigues Dantas

Presidente AXP Brasil
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Comendadoria 
Templária Santo Graal

A noite feliz do natal, é quando humildemente e

conscientemente, mesmo sem símbolos e aparatos,

sorrimos com confiança e ternura na contemplação

interior de um natal perene que estabelece seu reino em

nós.

Obrigado Senhor! Por vossa luz, perdão e compreensão.

E por nos ungir com suas bençãos de esperança e fé num

próspero Ano Novo que brilha no horizonte, enchendo

todos os corações de paz e alegria!

Feliz Natal a todos e um Feliz 2022 !

Atenciosamente,

Demóstenes Rodrigues Dantas

Comendador CTSG
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Instituto Business de Marketing Social

Que é o Natal senão um misto de amizade e amor?

Amor repartido pela família, pelos amigos, por todos

aqueles que estão conosco em todos os momentos da

nossa vida, bons e maus, que se regozijam com a nossa

felicidade e se entristecem com a nossa desventura.

Em suma, Natal é amor, carinho e também tristeza pelo

sentimento de perda, ausência de entes queridos

falecidos.

Amor e dor que nos transportam à alegria e às lágrimas, à

antítese da vida.

Vivamos, pois, rodeados de quem nos faz feliz e

afastados dos espíritos cruéis.

Urge reproduzir o espírito de Natal aos outros 11 meses

do ano e erradicar a pobreza e a guerra, senão a bélica,

pelo menos a guerra interior dos nossos corações.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo !

Atenciosamente,

André Luís Sant’Anna

Presidente do IBMS
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Figueiredo Correria 
Assessoria Jurídica e Empresarial

O momento mágico, das festas de final de ano, é que todo

o espírito de esperança para recomeçar esta no ar e de

repente num momento fugaz, os fogos de artifício

anunciam que o ano novo está presente e o ano velho

ficou para trás.

De repente, num instante fugaz, as taças se cruzam e o

champagne borbulhante anuncia que o ano velho se foi e

o ano novo chegou.

De repente, os olhos se cruzam, as mãos se entrelaçam e

os seres humanos, um abraço caloroso, num só

pensamento, exprimem um só desejo e uma só aspiração:

PAZ, AMOR e muita FELICIDADE.

Feliz Natal e Feliz Ano Novo !!

Atenciosamente,

Rubens Figueiredo Correia

Presidente Figueiredo Correia
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Que a Paz, a Saúde e o 
Amor estejam presentes 

em todos os dias deste ano 
que se inicia.

Feliz 2022 !

www.mdprojetossociais.com


