
O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

A Prova Quádrupla do que pensamos,
dizemos ou fazemos:

1. É a verdade? 
2. É justo para todos os interessados?

3. Criará boa vontade e melhores 
amizades? 

4. Será bené�co para todos
os interessados? 

Origem do Natal e o signi�cado
da comemoração

        O Natal é uma data em que comemoramos o 
nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal 
era comemorado em várias datas diferentes, pois 
não se sabia com exatidão a data do nascimento de 
Jesus. Foi somente no século IV que o 25 de dezem-
bro foi estabelecido como data o�cial de comemo-
ração. Na Roma Antiga, o 25 de dezembro era a data 
em que os romanos comemoravam o início do 
inverno. Portanto, acredita-se que haja uma relação 
deste fato com a o�cialização da comemoração do 
Natal. 
           As antigas comemorações de Natal costuma-
vam durar até 12 dias, pois este foi o tempo que 
levou para os três Reis Magos chegarem até a 
cidade de Belém e entregarem os presentes (ouro, 
mirra e incenso) ao menino Jesus. Atualmente, as 
pessoas costumam montar as árvores e outras 
decorações natalinas no começo de dezembro e 
desmontá-las até 12 dias após o Natal.
        Do ponto de vista cronológico, o Natal é uma 
data de grande importância para o Ocidente, pois 
marca o ano 1 da nossa História.
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A Árvore de Natal e o 
Presépio

    Em quase todos os países 
do mundo, as pessoas montam 
árvores de Natal para decorar 
casas e outros ambientes. Em conjunto 
com as decorações natalinas, as árvores propor-
cionam um clima especial neste período.
          Acredita-se que esta tradição começou em 1530, 
na Alemanha, com Martinho Lutero. Certa noite, 
enquanto caminhava pela �oresta, Lutero �cou 
impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos 
de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a 
imagem que Lutero reproduziu com galhos de 
árvore em sua casa. Além das estrelas, algodão e 
outros enfeites, ele utilizou velas acesas para mostrar 
aos seus familiares a bela cena que havia presen-
ciado na �oresta.
         Esta tradição foi trazida para o continente ameri-
cano por alguns alemães, que vieram morar na 
América durante o período colonial. No Brasil, país 
de maioria cristã, as árvores de Natal estão 
presentes em diversos lugares, pois, além de 
decorar, simbolizam alegria, paz e esperança.
         O presépio também representa uma importante 
decoração natalina. Ele mostra o cenário do nasci-
mento de Jesus, ou seja, uma manjedoura, os 
animais, os reis Magos e os pais do menino. Esta 
tradição de montar presépios teve início com São 
Francisco de Assis, no século XIII. As músicas de 
Natal também fazem parte desta linda festa.

Desejamos a todos os companheiros e familiares 
um Santo Natal e um Ano Novo com muita 

Alegria, Paz, Saúde e Amor.

Emira & Gazel
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Aniversariantes de Dezembro
Dia 9 – companheiro Ivo

Dia 20 – Patrícia, �lha do companheiro Bortoli e Cecília
Dia 25 – Ana Carolina, �lha do companheiro Scatolini e Bernadete

Dia 26 - Marian, esposa do companheiro Cirino
Dia 30 - Felipe, �lho do companheiro Joel e Dalila

Reunião de Hoje - 11 de dezembro de 2012

20h30 – Palestra “Empregabilidade: Rumos e 
Tendências”, ministrada pelo companheiro Ivo 
Alexandre Jr

Próxima Reunião - 08 de Janeiro de 2013

19h30 - Reunião do Conselho Diretor

20h30 - Reunião Ordinária

*Dólar Rotário para Dezembro de 2012 – R$ 2,06
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FESTIVA DE NATAL DOS COMPANHEIROS DO ROTARY CLUB DE SÃO PAULO PACAEMBU

HISTÓRIA DO ROTARY
       Na busca constante de parcerias para servir, em 1962 foi criado o 
Interact, como um clube de serviços para jovens entre 14 e 18 anos.
      Os jovens, com seu dinamismo trabalhavam sob a orientação do 
clube padrinho, com uma abrangência que pode extrapolar os limites 
do clube, do distrito e muitas vezes do país,  com âmbito internacional.
     Outros programas para jovens é o Prêmio Rotário de Liderança 
Juvenil (RYLA), adotado em 1971 como atividade pró-juventude.
        O Rotary tem também como objetivo desenvolver nos jovens habi-
lidades de liderança e cidadania.

    Neste programa, são realizados seminários de treinamento de 
liderança repletos de novas ideias e também com muito entreteni-
mento entre ente eles.
      Em 1941, o Conselho Diretor do Rotary International criou uma 
política de “Objetivos das Atividades Pró Juventude”, que visavam 
as condições que afetam o desenvolvimento do jovem e a importância 
da sua saúde física e também do preparo pro�ssional.

Marco Antonio Gazel

Sugestões de presentes para o Natal: Para seu inimigo, perdão. Para um oponente, tolerância. 
Para um amigo, seu coração. Para um cliente, serviço. Para tudo, caridade. Para toda 

criança, um exemplo bom. Para você, respeito.
Oren Arnold



Parabéns aos aniversariantes
do mês! Muita saúde, paz

e felicidades. 
E para todos, desejamos

um Feliz Natal e um ótimo
 Ano Novo, cheio
de realizações!
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