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“Guia de Luz na Vida de seu Filho”

Ano III – N° 28: janeiro e fevereiro/2015

Para refletir:

Datas comemorativas:

Coragem! Mais vale errar, se arrebentando, do que
poupar-se para nada.
Darcy Ribeiro
.A juventude é a época de se estudar a sabedoria; a
velhice é a época de a praticar.
Jean-Jacques Rousseau
Aniversariantes do mês:

1) Dia Mundial da Paz:
2) Dia dos Reis Magos:
3) Dia do Leitor:
4) Dia do Fico:
5) Dia Internacional do Riso:
6) Dia de São Sebastião:
7) Dia Mundial do Enfermo:
8) Carnaval
9) Dia Nacional do Idoso

01/01
06/01
07/01
09/01
18/01
20/01
11/02
17/02
27/02

Eventos do mês:

1) Jardim Escola Estrela do Saber (17 anos)

24/01

1) Volta às Aulas:

23/02

Mensagem do mês:

AS QUATRO VELAS
Quatro velas estavam queimando calmamente. O ambiente estava tão silencioso, que se podia ouvir o
diálogo que travavam.
A primeira disse:
- Eu sou a Paz! Apesar de minha luz, as pessoas não conseguem manter-me, acho que vou apagar.
E diminuindo devagarzinho, apagou totalmente.
A segunda disse:
- Eu me chamo Fé! Infelizmente, sou muito supérflua. As pessoas não querem saber de Deus. Não
faz sentido continuar queimando.
Ao terminar sua fala, um vento levemente bateu sobre ela, e esta se apagou.
Baixinho e triste, a terceira vela se manifestou:
- Eu sou o Amor! Não tenho mais forças para queimar. As pessoas me deixam de lado, só
conseguem se enxergar, esquecem-se até daqueles à sua volta que as amam.
E, sem esperar, apagou-se.
De repente... entrou uma criança e viu as três velas apagadas.
- Que é isto? Vocês deviam queimar e ficar acesas até o fim.
Dizendo isso, começou a chorar.
Então, a quarta vela falou:
- Não tenhas medo, criança! Enquanto eu queimar, podemos acender as outras velas. Eu sou a
Esperança!
A criança com os olhos brilhantes, pegou a vela que restava e acendeu todas as outras.
Que a vela da Esperança nunca se apague dentro de nós...
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