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O

Centro de Educação
Infantil "Professora Nair
Ubaldo Girundi", surgiu como
resposta a uma necessidade
da comunidade
em seus
aspectos
econômico
e
cultural. Atualmente mantido
pela Associação Beneficente
Servos de Jesus, iniciou as
atividades em fevereiro de
2003, tendo como objetivo
acolher
crianças
provenientes de famílias que
têm: orçamento familiar até
um salário mínimo e meio;
que ficam sozinhas em casa
ou
na
rua
sem
acompanhamento
digno;
pais
que
apresentam
problemas graves de saúde.
Atualmente
atende a 40
crianças de três a seis anos

de idade em período integral,
de segunda a sexta feira,
para _que as mães possam
trabalhar. Para desenvolver
esta atividade a creche conta
com quatro funcionários e
diversos
voluntários.
São
fornecidas
quatro
alimentações durante todo os
dias. As crianças recebem
durante a semana, noções de
higiene, brincadeiras, jogos e
vídeos
educativos,
orientação espiritual, aulas
de
músicas,
acompanhamento de saúde
através de homeopatia
e
tratamento
odontológico.
Para manutenção
desta
atividade
contamos
com
auxílio de amigos. Pedimos a
Jesus que nos ampare.

SEJA UM SÓCIO
CONTRIBUINTE DA
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTESERVOSDE
JESUSE AJUDe-NOS A
AMPlIAR O NÚMERO DE
VAGAS NA CRECHE!

CULTO DO EVANGELHO NO LAR - Compromisso

de amor e crescimento

em família.

"AOS PEQUENINOS

II

SALADA MISTA

V

ai haver festa no pomar, e algumas frutas se reuniram para
os preparativos organizar!!! O Morango, presidente da
comissão, abriu a sessão: "Irmão e irmãs. Temos um abacaxi
para descascar a respeito das frutas que vamos convidar.
Quem é a favor de convidar o Limão, que erga nesse momento
a sua mão". Todos disseram: "NÃO!". "O Limão é muito azedo",
disse o Melão. "O Limão estraga qualquerreunião".E assim se
resolveu: A opção foi a exclusão do Limão!
O Limão, por sua vez, de longe visualizava a festa do pomar.
E mais azedo ainda ficava por não poder participar. A Batata,
que por ali passava viu o Limão no canto, isolado, e foi
perguntar: "Por que você não foi a festa do pomar?" O limão
envergonhado declarou: "Não fui convidado, sou azedo por
demais"
A Batata, mais esclarecida e conhecedora dos ensinamentos
cristãos, no mesmo instante convidou o limão, recordando a
lição do mestre, que nos alertou dizendo: "Pois, se amardes
os que vos amam que galardão tereis ? Não fazem os
publicanos
também
o mesmo?
E, se saudardes
unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não
fazem os publicanos também assim ?" (Mt : 5:46 e 47)
"Que nada, amigo Limão, estou
indo para a Festa da Horta, venha
comigo, vamos fazer uma grande
salada, e você vai temperá-Ia".
O Limão, então de pronto, aceitou
o convite e se foi junto com a
Batata.

A festa na horta foi a maior união. A Alface abraçada à cebola
disse em tom de tristeza, chorosa: "O Jiló disse que não vem, está
se sentindo amargo demais hoje". O Tomate, corado de tanto
dançar, ouvindo isso propôs: "Vamos todos buscar o Jiló, se ele está
amargurado, não pode ficar só!". E assim, a festa se transferiu para
a casa do Jiló, e bem se viu que ele gostou da companhia das
hortaliças.
A festa estava tão animada que se
prolongou por todo o dia. No fim da
tarde, o Boldo chegou para participar
do chá das cinco.
Assim também acontece em nossas
Vidas: "Não há amargura ou mau humor que não se cure com uma dose de
AMOR. Essa é a receita de qualquer
doutor".
É tão fácil e prazeroso conviver com os bons, meigos e gentis.
Porém, não nos esqueçamos dos que precisam realmente da nossa
presença, do nosso exemplo, do nosso carinho e da nossa
compreensão, no dia-a-dia. Assim seremos realmente uma grande
família universal.
Fonte: Grãos de Mostarda Vol.2

AOS PAIS
Se a compaixão te inspira a conduta diária, todo o clima da
experiência se te ilumina ao redor dos próprios passos
(Emmanuel FCXavier).

"Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me;
Estava nu, vestiste-me; adoeci, e visitaste-me; estive na prisão, e fostes verme" - Mateus 25: 35 e 36

