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Para refletir:

Datas comemorativas:

O importante não é vencer todos os dias, mas lutar
sempre.
Santo Agostinho

Aniversariantes do mês:

01/01
06/01
07/01
09/01
20/01
12/02

1) Dia Mundial da Paz:
2) Dia dos Reis Magos:
3) Dia do Leitor:
4) Dia do Fico:
5) Dia de São Sebastião:
6) Carnaval:
Eventos do mês:

1) Jardim Escola Estrela do Saber (15 anos)

24/01

1) Volta às Aulas:

01/02

2) Revivendo o Carnaval Infantil:

08/02

A Voz do Mestre:
Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Por isso, aprendemos sempre.
Paulo Freire
Mensagem do mês:
FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO
(Extraído do livro “O Evangelho segundo o Espiritismo”, codificado por Allan Kardec)

Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes
contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes
como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz Ele, os pobres de espírito, –
quer dizer: os humildes – porque deles é o Reino dos Céus; bem-aventurados os que têm o
coração puro; bem-aventurados os mansos e pacíficos; bem-aventurados os misericordiosos.
Amai o vosso próximo como a vós mesmos; fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem:
amai os vossos inimigos; perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados; fazei o bem sem
ostentação; julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que
não cessa de recomendar, e de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não
cessa de combater. Mas Ele faz mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente, em termos
explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura.
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