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Para refletir:

Datas comemorativas:

Nunca tenha medo de viver, de correr atrás dos
sonhos. Tenha medo de ficar parado.
Anita Garibaldi
A esperança é um fio invisível que liga os sonhos
à sua capacidade de realizar-se.
Stephen Littleword

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:
OS REIS MAGOS
Conta uma lenda que os Reis Magos não eram três, mas quatro.
Os três Reis Magos, Belchior, Baltazar e Gaspar, eram muito ricos; eles levaram para Jesus
ouro, incenso e mirra.
Contam que o brilho do ouro ofuscava os olhinhos do Menino Jesus, o incenso O fazia espirrar
e a mirra, que era uma espécie de resina que curava machucados, nem Lhe interessou...
O quarto Rei Mago levava três pérolas, mas ele deu as três... Uma, em pagamento aos
sequestradores de uma moça, que queriam matá-la; a segunda, ao dono de uma estalagem,
para que cuidasse do homem que ele havia encontrado ferido, no meio do caminho; e a terceira,
a uma velhinha leprosa que estava passando fome com seus dois netinhos.
Quando este Rei chegou até Jesus, ele estava morrendo de vergonha porque estava com as
mãos vazias!
Mas, para sua surpresa, ele foi recebido pelo Menino Jesus com um lindo sorriso, porque ele
fora o único a levar-Lhe um presente de verdade!!!
FELIZ NATAL
Música: Heitor Villa-Lobos
Letra: Manuel Bandeira

Feliz Natal !
É o que nós desejamos
A toda gente de boa vontade.
Feliz Natal
Para o rico e para o pobre !
Natal de Fé,
Natal de Paz
E de Bondade !
Elaborado por Carmelia Abrahão Assaf
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