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Para refletir:

Datas comemorativas:

As únicas pessoas verdadeiramente felizes são
as que buscam uma maneira de ser úteis às
outras.
Albert Schweitzer
O ódio paralisa a vida; o amor a liberta. O ódio
separa, o amor harmoniza. O ódio obscurece, o
amor ilumina.
Martin Luther King

1) Dia do Samba:
2) Dia Internacional das Pessoas com Deficiência:
3) Dia Nacional da Família:
4) Dia Nacional do Fonoaudiólogo:
5) Dia Internacional contra a Corrupção:
6) Dia do Palhaço:
7) Dia Internacional dos Direitos Humanos:
8) Dia do Marinheiro:
9) Natal de Jesus:
10) Dia da Esperança:

02/12
03/12
08/12
09/12
09/10
10/12
10/12
13/12
25/12
31/12

Mensagem do mês:
MENINO INTEIRO
Bartolomeu Campos Queirós
O certo é que o menino nasceu e partiu. Deixou um recado para ser lido no cosmo infinito, no
espelho da água, no silêncio da pedra, no percurso do voo, no silêncio das dúvidas. Mas só
quem olha com dois olhos pode decifrar. A sua presença ficou no sopro do vento, no ruído do
inseto, no canto da cigarra, na queda da chuva, na maré do mar, no rumor da cachoeira. Mas só
quem escuta com os dois ouvidos pode entender. Nas palavras que trocam a guerra pela paz, o
amargo pelo doce, o nunca pelo sempre, sua visita breve fica mais confirmada. Mas ninguém
contesta que há um “antes” e um “depois”, e que houve uma noite feliz.

NOITE FELIZ
Joseph Mohr / Franz Gruber
Noite feliz, noite feliz
Ó Senhor, Deus de amor
Pobrezinho nasceu em Belém
Eis na lapa, Jesus nosso bem
Dorme em paz, ó Jesus
Dorme em paz, ó Jesus
Noite feliz, noite feliz
Eis que no ar vêm cantar
Aos pastores os anjos dos céus
Anunciando a chegada de Deus
De Jesus, Salvador!
De Jesus, Salvador!
Elaborado por Carmelia Abrahão Assaf
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