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FECHAMENTO DO CLUBE NO NATAL E FINAL DE ANO  

Este ano, a celebração do Natal em família será mitigada por distâncias físicas entre outras restrições necessárias 
para proteção do coronavírus, e como nos tempos do nascimento de Jesus, “as razões para ter medo e viver no 
desespero são numerosas”, mas “nas horas mais sombrias da história, os cristãos muitas vezes encontraram 
conforto e esperança na boa nova do nascimento do Salvador em Belém”. 

Mesmo nestas circunstâncias, a voz dos anjos ressoa nos céus, proclamando com grande alegria a vinda de 
Cristo. 

O convite dirigido a todos é para que o medo dê lugar à alegria e que, neste ano de tristeza, solidão e sofrimento, 
ela possa trazer esperança, coragem e amor a serviço da justiça e da paz. Num mundo de dor e morte, o Natal nos 
ajuda a encontrar conforto, a reencontrar esperança e entrever com profunda fé o triunfo da vida e do amor no 
nascimento de Jesus.
São nos pequenos gestos e atitudes do nosso dia-a-dia que devemos proporcionar o mínimo de alegria e 
compreensão a todos que nos cercam.
O Banespinha Sorocaba deseja que o espírito natalino encha os nossos corações e que cada momento difícil vivido 
esse ano seja celebrado sempre com muitos agradecimentos.
Que nossa trilha no próximo ano seja traçada com simplicidade e amor.

DIA 24 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)   VÉSPERA DE NATAL:    FECHADO  
DIA 25 DE DEZEMBRO    (SEXTA-FEIRA)       DIA DE NATAL:                FECHADO  

DIA 31 DE DEZEMBRO      (QUINTA-FEIRA)      VÉSPERA DE ANO NOVO:  FECHADO  
DIA 01 DE JANEIRO       (SEXTA-FEIRA)       DIA DE ANO NOVO:        FECHADO  
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