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SER FELIZ

Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso,
mas refletir sobre a tristeza.
Não é apenas comemorar o sucesso,
mas aprender lições nos fracassos.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida,
apesar de todos os desafios,
incompreensões e períodos de crise.
Ser feliz não é uma fatalidade do destino,
Mas uma conquista de quem penetra no próprio ser
e com ele sabe conviver serenamente.
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas
e se tornar um autor da própria história.
Jamais desista de seus sonhos!
Autor Desconhecido

(Revista “Mensageiro de Santo Antônio” – Ano LII nº 8)
Acesse nosso site: www.santuariomarianopinda.com.br/p_educacao.asp
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POR QUE AGIR
“Não nascemos prontos!
É fundamental não nascermos sabendo e nem prontos; o
ser que nasce sabendo não terá novidades, só reiterações. Nascer
sabendo é uma limitação porque nos obriga a apenas repetir e,
nunca, a criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce
pronto, mais refém do que já se sabe e, portanto, do passado;
aprender sempre é o que mais impede que nos tornemos prisioneiros de situações que, por inéditas, não saberíamos enfrentar.”
Mario Cortella (Não nascemos prontos! – Ed. Vozes)

O tema “Construção da História”, proposto para a reflexão neste mês, é uma
oportunidade para ressaltar a importância
do aprendizado constante.
Viver é a maior das nossas oportunidades. Estudar é
uma das oportunidades que mais apropriadamente nos permite descobrir novos horizontes. Quando estudamos, ganhamos uma oportunidade de construir pontes, projetar novas realidades, mudar de atitudes. Todos nascemos capazes de pensar, brilhar e mudar a realidade. Por conta das
ideias, nos fazemos sujeitos de nossa história.
O conhecimento, em permanente construção, requer da gente atitudes de aprendentes. Conhecer não é
saber tudo, mas é estar aberto às possibilidades de aprendizagem que a vida e o mundo nos oferecem. Quanto mais
conhecemos sobre nós mesmos, sobre nossas vidas e sobre a
realidade, maiores as condições de nos reconhecermos como sujeitos de
pensamento e de ação.
Como seres de projeto, devemos estar atentos para avaliar se nossas escolhas estão em sintonia com aquilo que definimos como projeto de vida. Nunca é bom ser sem rumo; nunca é bom ser
pensado pelos outros, mas sempre é melhor quando a vida é a marca de nossas opções.
Adaptação do texto de Nei Alberto Pies, Passo Fundo, RS.
Acesse nosso site: www.santuariomarianopinda.com.br/p_educacao.asp
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PAPO CABEÇA
AS ESCOLHAS...
Miguel e Rafael eram dois irmãos. Apesar de terem crescido juntos, os dois tinham personalidades bem diferentes. Miguel era trabalhador,
dedicado, esforçado, enquanto Rafael só pensava em festas. Na cidade onde
viviam, havia uma grande empresa e os dois foram contratados quase na
mesma época como faxineiros, pois nenhum dos dois foi além do ensino fundamental.
O tempo passou e a empresa, pensando na formação dos seus
funcionários, ofereceu um curso supletivo para os que quisessem completar o ensino médio. Quem quisesse, era só permanecer após o expediente e ter as aulas na própria empresa. Miguel, sempre interessado
em crescer, aceitou imediatamente. Rafael, no auge da sua juventude, não quis gastar seu tempo numa sala de aula. Preferia ficar
com os amigos. Mais alguns meses e a empresa ofereceu cursos
técnicos e depois cursos de línguas, informática, contabilidade,
etc. Miguel sempre disposto, abraçava tudo o que era possível.
Rafael nunca tinha tempo livre, suas justificativas eram as mais
diversas.
Por causa da boa formação, Miguel foi crescendo na empresa.
Foi promovido diversas vezes e alcançou um cargo de gerência. Seu Departamento se destacava por ser muito organizado e com ótimos resultados.
Certa vez, o dono da empresa resolveu homenagear Miguel pela contribuição no crescimento da
empresa. Comemoraram com uma festa para todo Departamento. Naquela mesma tarde, Rafael passou por
ali para fazer a limpeza das salas. Alguém, que não conhecia o parentesco entre os dois, puxou assunto:
– Que excelente gerente é o senhor Miguel, não?
– Sim, é mesmo... Ele é meu irmão.
– Seu irmão? Ele gerente e você faxineiro?
– Pois é, como a vida é ingrata... Ele teve sorte e eu não – concluiu Rafael.
Parábolas de Virtude – Darlei Zanon
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O que você diria a Rafael se fosse a pessoa que o encontrou no dia da festa?
E a Miguel?
Pense um pouco na sua história de vida. Como as suas opções influenciaram no que você é hoje?
Que atitudes você pode tomar de agora em diante para ter mais sucesso e realização?
Como você pode corrigir opções malfeitas no passado que ainda interferem na sua vida hoje?
Qual a frase que melhor resume a mensagem do texto. Comente a sua escolha:

 “Todo ser humano é reconhecido por suas virtudes, por isso é importante cultivá-las”.
 “Nós construímos a nossa vida a cada dia, pelas opções que fazemos e pelas virtudes
que alimentamos”.
 “Se não nos dedicarmos e procurarmos crescer, certamente não alcançaremos os nossos sonhos”.
 “Nós somos fruto das escolhas que fazemos”.
 “As virtudes não dependem da sorte, são frutos de esforço pessoal e dedicação”.
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SURPRESAS DE NATAL.
Eram 11 horas da noite, véspera de Natal, quando Mara e Joaquim fecharam a loja e foram para casa. Tinham vendido
todos os brinquedos, exceto um, já embrulhado, que fora reservado, mas a pessoa nunca retornou.
Na manhã de Natal, logo cedo, Mara e Joaquim observavam o filho que se divertia muito abrindo
seus presentes. Mara começou a sentir vontade de ir até
a loja, mas pensava “é uma loucura, nada há para fazer
lá”. Tentou esquecer, mas a vontade não a deixava em
paz. Então decidiu ir até lá. Chegando na loja viu em
frente dois meninos, um de aproximadamente 9 anos e outro de seis. O rosto do mais novo estava molhado com lágrimas. Mara
olhou para eles e perguntou:
– O que vocês estão fazendo aqui fora? Vocês deveriam estar em casa num dia como este!
– Estávamos esperando por você, respondeu o mais velho. Meu amiguinho não ganhou nada
no Natal. Nós queríamos comprar um par de patins. É isso o que ele queria ganhar. Estendeu a mão e
mostrou um pequeno cofre.
Mara, muito triste, informou a eles que não havia mais nenhum brinquedo na loja. Pensou
um pouco e lembrou-se do embrulho guardado na prateleira. Pediu a eles que aguardassem um minuto.
Foi até o balcão, pegou o pacote avisando que era o único brinquedo que restara e abriu... era um par
de patins. O menino mais novo correu para eles e o mais velho entregou o cofrinho com as moedas.
– Não! disse Mara. Quero lhe dar estes patins e quero que usem o dinheiro para comprar
sorvetes. Antes de ir embora Mara perguntou ao garoto mais velho:
– O que o fez pensar que eu viria abrir a loja?
O menino olhando para ela respondeu:
– Eu pedi que Jesus enviasse você!...
Autor Desconhecido
1 – Como você vê o gesto do menino mais velho em relação ao amigo?
2 – Qual o motivo da ida dos meninos até aquela loja no dia de Natal?
3 – E a dona da loja? O que a levou até lá?
4 – Que mensagem podemos tirar desse texto?
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www.paroquiaassuncaopinda.com.br

PASTORAL DA EDUCAÇÃO - PINDAMONHANGABA
ATIVIDADES – NOVEMBRO/2014

O Natal se aproxima...
Natal é tempo de construir projetos de vida que incluam os
outros; de investir no fortalecimento das relações de amizade e solidariedade; de ser melhor.
Se a esperança dá brilho à vida, o Natal diz que sempre é
tempo de acertar o passo e renovar o ânimo para o ano que se inicia.
1–

Que tal planejar algumas ações para festeja-lo.
 Faça uma lista de presentes que não se compram. Circule aqueles que
você gostaria de receber.
 Faça uma lista de pessoas que você gostaria de presentear com presentes do coração. Inclua nesta lista duas ou três pessoas com quem
você não consegue ser amável, mas gostaria de melhorar o relacionamento.
 Que presente do coração você poderia lhe oferecer para que isso se
torne possível? Que tal assumir isso como um desejo e um compromisso neste Natal?

2–

Lembre-se: a paz começa em cada um/uma... Que o Natal comece em seu coração.

Prepare uma roda de conversa com seu grupo e reflita sobre o tema proposto pela música:

Natal todo dia (Roupa Nova)

Composição: Mauricio Gaetani Tapajós
Um clima de sonho se espalha no ar,
Pessoas se olham com brilho no olhar,
A gente já sente chegando o Natal,
É tempo de amor, todo mundo é igual.
Os velhos amigos irão se abraçar,
Os desconhecidos irão se falar,
E quem for criança vai olhar pro céu
Fazendo pedido pro velho Noel

Um jeito mais manso de ser e falar,
Mais calma, mais tempo pra gente se dar.
Me diz por que só no Natal é assim?
Que bom se ele nunca tivesse mais fim!
Que o Natal comece no seu coração,
Que seja pra todos, sem ter distinção.
Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for,
O melhor presente é sempre o amor.

Se a gente é capaz de espalhar alegria,
Se a gente é capaz de toda essa magia,
Eu tenho certeza que a gente podia
Fazer com que fosse Natal todo dia!
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www.paroquiaassuncaopinda.com.br

PASTORAL DA EDUCAÇÃO - PINDAMONHANGABA
ATIVIDADES – NOVEMBRO/2014

DICAS
A festa do Natal nos convida à solidariedade e à esperança. Os filmes sugeridos auxiliam a
reflexão sobre como isso pode estar presente durante todos os dias do ano.
* O Solista

(2009)

uma história de amizade sincera baseada no respeito ao outro.

* O Som do Coração

(2007)

o poder do amor e a magia da música presentes no sonho de
um menino em encontrar sua família.

* Meu nome é Rádio

(2003)

Como muitos garotos, Rádio poderia ficar excluído de sua comunidade, não fosse a sensibilidade de pessoas amigas que
acreditaram na possibilidade de inclusão das pessoas com deficiência. E os que tiveram o prazer de sua convivência se transformaram em pessoas melhores.

* A corrente do bem

(2000)

Desafiado por seu professor, um adolescente cria uma estratégia para incentivar pessoas a fazer o bem, motivado pela idéia
de fazer algo que possa melhorar o mundo.

* O amor é contagioso (1998)

Provoca, no sentido de fazer pensar sobre uma atitude mais
respeitosa em relação aos outros e como também precisamos
das pessoas para dar sentido à vida.

NATAL E ECOLOGIA
Agregar hábitos sustentáveis ao Natal é bom para o meio ambiente.
 Ao decorar sua árvore use lâmpadas LEDs: consomem menos energia;
 Opte por presentes caseiros confeccionados artesanalmente;
 Ao presentear os amigos, substitua as flores por plantas que
podem ser cultivadas.

AÇÃO DE GRAÇAS
“Quem não agradece poderá ser feliz?”
Ida Friederike Görres
No dia 27 de novembro comemora-se o “Dia de Ação de Graças”.
Vamos aproveitar a data e agradecer tudo o que conquistamos.
Ao término de mais um ano de vida,
é saudável, então, erguer as mãos,
ter corações exultantes e,
em um hino de louvor ao Altíssimo, dizer:
“Por este ano de 2014,
nós vos agradecemos, Senhor!

Guiai nossos passos, para que sejam sempre
rumo ao vosso eterno amor!
Obrigado, também por aqueles
que como bons samaritanos nos ajudaram
e aliviaram nossa dor: foram amigos certeiros!
Multiplicai nos corações o bem-querer e a paz!”

Revista Mensageiro de Santo Antônio (Ano L – nº 10)

Obrigada pela amizade, pelo apoio, incentivo, pela recepção carinhosa ao nosso trabalho.
Que o NATAL seja festa de PAZ e de ESPERANÇA!
Até 2015.
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ESPAÇO CURUMIM
01 –

Leia a poesia e faça desenhos para ilustrá-la.

Canto de Natal – Manuel Bandeira
O nosso menino
Nasceu em Belém.
Nasceu tão somente
Para querer bem.
Nasceu sobre as palhas
O nosso menino.
Mas a mãe sabia
Que era divino.
Vem para sofrer
A morte na cruz,
O nosso menino.
Seu nome é Jesus.
Por nós ele aceita
O humano destino:
Louvemos a glória
De Jesus menino.
02 –

Para Colorir:

03 –

Decore a árvore com presentes do coração:
(Escreva seus desejos nos corações)
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