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AGENDA DO CLUBE

DEZEMBRO

 

Hoje - Dia 9 de dezembro
Festiva de Natal

20h30 – Hotel Meliá

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS
TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO MELIÃ 

PAULISTA (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. 
CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

Visite nosso site: 
http://www.rotarypacaembu.org.br

E nosso Facebook:
https://www.facebook.com/rotarypacaembu

Do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos:

1. É a VERDADE?
 2. É JUSTO para todos os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para  todos
os interessados? 

Prova
Quádrupla

Aniversariantes de Dezembro

Dia 09: companheiro Ivo
Dia 20: Patrícia, �lha do companheiro 
Bortoli
Dia 25: Ana Carolina, �lha do compa-
nheiro Scatolini
Dia 26: Marian, esposa do compa-
nheiro Cirino
Dia 30: Felipe, �lho do companheiro 
Joel

Club de São Paulo - Pacaembu

PALAVRAS DO PRESIDENTE

25 anos

Natal

  O Natal é, univer-
salmente, uma data em que 
se comemora  melhores 
momentos, com destaque 
para o Amor, o Afeto e a 
Solidariedade.

 A data é a mesma em que comemora-
mos o nascimento de Jesus Cristo e na antigui-
dade era comemorado em diversas datas, uma 
vez que não se sabia a data exata do nascimento 
de Jesus e no século IV �cou estabelecida a data 
o�cial desta comemoração.
 Na Roma antiga, os romanos 
comemoravam no dia 25 de Dezembro o início 
do inverno e, portanto, acreditaram que este 
fato tinha relação com a comemoração do Natal.
Para os antigos a comemoração do Natal 
continua por até 12 dias, que foi o tempo que os 
Três Reis Magos demoraram para chegar à 
cidade de Belém para entregar presentes (Ouro, 
Mirra e Incenso) ao Menino Jesus.
 O Natal evoluiu como uma maneira de 
agregar as famílias em forma de comemoração e 
alguns símbolos foram criados e fazem parte 
desta comemoração.
 A Árvore de Natal, que segundo os 
historiadores teve início no ano de 1530, 
quando Martinho Lutero observou em uma 
�oresta a incrível imagem de um pinheiro 

coberto com neve. Teve a ideia de reconstruir 
essa imagem em sua casa com o Pinheiro, �ocos 
de algodão e outros enfeites. Essa ideia tornou-
se hábito e em todos as casas do mundo 
pessoas montam árvores para enfeitar o 
ambiente onde será comemorado o dia do 
Natal.
 O Presépio é uma forma estilizada que 
representa o ambiente em que nasceu Jesus 
Cristo também tem sua representação na 
grande parte das famílias cristãs.
 O Papai Noel, a imagem do “Bom 
Velhinho” que se tornou o símbolo maior para 
as crianças teve origem na Turquia onde o idoso 
de nome Nicolau em 280 DC costumava ajudar 
os pobres deixando saquinhos de moedas em 
seus lares (chaminé).
 Esta atitude teve uma grande 
repercussão na Alemanha e logo se espalhou 
pelo mundo afora. Lembrando que a imagem 
atual do Papai Noel surgiu após campanha 
publicitária da Coca –Cola realizada em 1931.
 Nos dias tumultuados e agitados que 
vivemos, cada reunião familiar, reunião com 
amigos (reunião do Rotary), que a Harmonia, o 
Amor e o desapego aos valores mais predomina 
é para todos uma celebração que corresponde 
aos anseios das comemorações do Natal.
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Marco Antonio Gazel
Presidente 2014-15

Natal: tempo de muita reflexão
 Na infância, mal começa o mês 

de Dezembro, a grande expec-
tativa é escrever a carta para o 
Papai Noel contando as 

proezas como �lhos e alunos e 
pedindo presentes.

 Eu também já fui criança e minhas 
cartas eram simples, assim como o pedido de 
presente.
 Lembro-me que em determinado 
momento do jantar era feito uma oração em 
comemoração ao nascimento de Jesus e logo 
depois as crianças iam dormir para esperar o 
Papai Noel trazer o presente que foi pedido.
 Chega a adolescência, quando 
ocorrem muitas mudanças de interesse e de 
crenças, havendo uma reviravolta na vida dos 
jovens. As oportunidades boas ou ruins de viver 
o momento,  passam a interferir nas suas vidas e
muitas vezes o presente que está dentro das  

posses dos pais, não é o que lhes 
interessa.
 Muitas vezes os pais 
aborrecidos com as atitudes 
dos �lhos nem se lembram de 
ao menos rezar agradecendo pelo 
nascimento de Jesus. Esta é a hora que o Natal 
passa a ser apenas comércio, muito auxiliado e 
estimulado pelas propagandas na televisão, 
rádio, jornal, revistas, etc.
 Na minha época lembro-me que meus 
pais não davam chances para pedidos exorbi-
tantes e que ganhávamos sempre presentes 
que tínhamos necessidade, como roupas, 
calçados e alguns jogos ou brinquedos. Houve 
uma época que todos nós ganhamos bicicletas 
novas, o que foi uma grande surpresa para os 
quatro �lhos, pois, nenhum de nós tinha feito tal 
pedido.

pedindo presentes.

posses dos pais, não é o que lhes 

ao menos rezar agradecendo pelo 

Próxima Reunião:
Dia 13 de Janeiro de 2015

19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária
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Faça o Rotary Brilhar!

86a Conferência Distrital

A 86a Conferência Distrital será nos dias 10,11 e 12 de abril 
de 2005, no Hotel Monte Real em Águas de Lindóia.

Para mais informações e reservas:
(11) 3667-7479 | 3666-0041
distrito@rotary4610.org.br

Vamos participar!!

 Chegou nossa hora de nos tornarmos 
pais e tentamos seguir o modelo de educação que 
recebemos, mas o mundo é muito cruel e como 
tínhamos mais posses que nossos pais acabamos 
oferecendo oportunidades similares às que as 
crianças que estudavam nas mesmas escolas 
tiveram: Intercambio, Dysney, etc. Apesar de 
oferecermos mais oportunidades aos nossos �lhos, 
nunca eles tiveram desvio de comportamento, 
nunca deixaram de rezar desde a Oração do Santo 
Anjo, até que �zeram a primeira comunhão e 
aprenderam as outras orações.
 No Natal sempre um dos �lhos ou sobri-
nhos e agora os netos, a meia-noite, entra com o 
menino Jesus e o coloca na sua caminha de palha 
no presépio e depois todos juntos fazemos nossas 
orações e nossos agradecimentos por tudo que de 
bom foi conseguido durante aquele ano, assim 
como a lição que aprendemos com nossos erros.
 Na nossa família sempre o Natal é cristão.
 Este ano de 2014, como já disse para 
muitos de vocês, não foi meu ano. Coisas 
desagradáveis, doença e até uma fratura (nunca 
havia tido nenhuma) me obrigaram a �car muito 
em casa e �z uma profunda re�exão sobre minha 
vida.
 Graças a Deus minhas conclusões foram 
positivas e estou escrevendo esta carta ao Papai 
Noel, pois, tenho muito a agradecer.
 Agradecer pelos Avós, Pais e Tios que 
foram pessoas íntegras e que muito contribuíram 
para minha formação.

 Agradeço ao Gazel, meu marido, por ser 
esta pessoa paciente, bondosa, cheio de virtudes e 
muito alegre. Minha mãe dizia que só ele para me 
aturar e acho que é verdade, pois, já estamos com 
43 anos de casados.
 Agradeço aos meus �lhos pelos ensina-
mentos que nos trouxeram, fazendo com que nós 
tivéssemos que evoluir com eles para acompanha-
los.
 Agradeço aos genros e nora, que são para 
nós �lhos e �lha carinhosos e respeitadores.
 Agradeço pelos netos lindos, educados e 
que nos tratam com todo respeito e muito amor, 
demonstrando muito respeito pelo que dizemos e 
pelos conselhos que damos.
 Agradeço pelo Gazel ter entrado no 
Rotary, pois, �zemos muitos amigos e por me ter 
possibilitado realizar muitos projetos de ajuda ao 
próximo, não só com nossos amigos do Pacaembu, 
como também de muitos outros clubes. Fizemos 
muitas coisas, com as quais nem sonhávamos e 
tenho certeza que essa garra que tivemos e temos 
é o maior presente que poderíamos desejar.
 Obrigada a Deus pela con�ança na nossa 
capacidade, Obrigada Jesus, meu Senhor, pelo seu 
incentivo e pela sua proteção, Obrigada Papai Noel 
por nos auxiliar a sermos melhores na medida que 
podemos servir ao próximo.

Natal: tempo de muita reflexão (continuação)

Emira Gazel

"Feliz Ano Novo! Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente

 acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano, 

sempre que alguém descobre esse poder algo antes considerado impossível

se torna realidade." 

Albert Einstein

Feliz Ano Novo!



01 - A GUIRLANDA: Guirlanda é a coroa verde, com 
�tas vermelhas e 4 velas. É usada principalmente nas 4 semanas 
antes do Natal, nas 4 semanas do advento ou seja, da espera e 
preparação do Natal. Tem por �nalidade nos lembrar, a cada 
momento, que o Natal está chegando e que devemos nos 
preparar para a vinda de Cristo. Cada domingo é acesa uma vela 
apenas. Após as 4 semanas, as 4 velas estão acesas como sinal 
de que Cristo está perto e o Natal vem trazer a grande Luz: 
JESUS CRISTO.
 A guirlanda é entrelaçada com �tas vermelhas. Elas 
simbolizam o amor de Deus, signi�cam ainda, nosso amor a 
Deus, nos preparando para recebê-lo no Natal.

02 - A ÁRVORE DE NATAL: Foi só neste século que 
nós conhecemos a árvore de Natal, é a �gura viva de Cristo. 
Recorda o Cristo vivo. No Paraíso os homens pediram a Deus 
uma prova de vida eterna Deus simbolizou a eternidade na 
árvore da vida, plantada no meio do Paraíso. Está árvore 
plantada no meio dos homens é Cristo. Ela é a prova da vida 
eterna. Nós a simbolizamos no pinheiro. Por   que o pinheiro? 
Porque esta árvore está sempre verde e viva, mesmo no inverno 
frio, não perde sua cor verde e sua vitalidade. Assim é Cristo. Em 
qualquer situação ou ambiente, conserva sua vida para 
comunicá-la aos outros.
Assim deve ser o cristão: nas mais difíceis situações não deve 
perder o ânimo, nem sua vida espiritual, não pode desanimar, 
nem fracassar e muito menos, perder o verde de sua fé. O verde 
é a cor da esperança. O verde do pinheiro e da guirlanda signi�-
cam a esperança, a esperança na vida eterna que Cristo nos 
trouxe.
 A árvore é, pois, o símbolo de Cristo vivo. Quem 
monta árvore de Natal, a�rma que deseja ter Cristo e está se 

preparando para recebê-lo.
 
 03 - O PRESÉPIO:  São Francisco de Assis, no Natal de 
1.223, montou o primeiro presépio do mundo. Montou-o 
para sentir, mais profundamente, o nascimento de Cristo 
e para tirar lições e ensinamentos espirituais, exemplos 
para a vida cristã. O Presépio é a forma mais concreta e 

sensível para lembrar o nascimento de Jesus Cristo.
 
 04 - OS SINOS DE NATAL: Um grande acontecimento 
é anunciado com o toque festivo dos sinos. Além de sinal 
de anúncio, o sino é, também, sinal de alegria. Simbolizam 
nossa alegria por Cristo ter-se feito nosso irmão e 
Salvador.

05 - AS ESTRELAS DE NATAL: A Bíblia nos diz que 
quando Jesus nasceu, apareceu uma nova estrela. Os Santos 
Reis viram-na, seguiram-na. Ela os conduziu até ao Jesus-
Menino. Daí nasceu o símbolo da estrela. Ela tem 4 pontas e 
uma cauda de luz. Suas 4 pontas representam os 4 cantos do 
mundo, os pontos cardeais de onde virão homens para adorar o 
centro dos homens: Cristo, Jesus, Salvador. A estrela luminosa é 
símbolo do católico autêntico, �rme, apóstolo. Cada católico 
deve ser uma estrela luminosa para guiar os outros homens até 
Cristo. Na casa, onde se coloca uma estrela, a�rma-se que a 
família seguiu a estrela da fé e encontrou o Cristo Salvador, que 
vai salvar todos os membros da família.

 06 - AS BOLAS COLORIDAS:  Simbolizam nossas boas 
ações. Representam o bem que fazemos na vida. São muitas as 
bolas, de muitas cores e variedades, para simbolizar que nossas 
obras devem ser muitas e variadas.
 
 07 - OS PRESENTES DE NATAL:  Dar e 
receber presentes é tão comum no Natal. Por que se 
dá presentes? Os presentes signi�cam em primeiro 
lugar, o grande presente que Deus Pai nos deu: Jesus 
Cristo Salvador. Que maior presente poderíamos 
receber? Os presentes signi�cam em segundo lugar, 
a grande alegria de termos sido salvos por Cristo. Por 
nos sentirmos salvos e por sabermos que os outros 
podem se salvar por meio de Cristo, trocamos 
presentes uns com os outros, para manifestar aquela 
alegria.
 
 08 - A CEIA DE NATAL:  A ceia  é a mais bela tradição 
do Natal. Nela está o sentido do Natal. O povo de Deus, do A.T., 
reunia-se cada ano na ceia pascal para lembrar e comemorar a 
passagem de Deus no Egito, para libertá-lo da escravidão. Da 
mesma forma nós, o  povo de Deus do Novo Testamento, nos 
reunimos para lembrar e celebrar a passagem de Cristo entre 
nós, iniciada no dia  de Natal, para libertar-nos da escravidão do 
pecado. É uma ceia festiva, de gente salva. A ceia representa, 
ainda, a Santa Ceia, onde Cristo reuniu os 12 apóstolos e com 
eles ceou. Nesta ceia, o pão e o vinho foram mudados em Corpo 
e Sangue. Foi ali que Cristo nos deixou a missa e a comunhão. No 
Nata,l os cristãos continuam a reunir-se na mesa da comunhão, 
para receber Cristo que quer renascer em cada um. No Natal, a 
primeira ceia deve ser a COMUNHÃO. Toda família deve reunir-
se  primeiro para receber o Cristo que vem na COMUNHÃO, 
depois, reunir-se ao redor da mesa da ceia para festejar a recep-
ção e a vinda de CRISTO.

 
 09 - VELAS DE NATAL: As velas simbolizam a 
Pessoa de Cristo como luz do mundo. Simbolizam a luz 
da nossa fé em Jesus Cristo.
 
 10 - CASTANHAS E NOZES: São símbolos de humil-
dade. Assim como em suas cascas duras e feias escon-
dem frutos saborosos, também, sob a frágil aparência 
de uma criança se esconde o Deus feito homem, 
humilde, mas todo poderoso.
 
 11 - ARRANJOS SECOS:  Arranjos secos nos sugerem: 
o que está seco é porque não tem vida. Portanto, sempre que 
estivermos longe de Jesus, estaremos secos,pois, só Ele é vida e 
comunica vida.
 
 12 - SENTIDO DAS CORES: 
Verde - representa a esperança na vida eterna prometida por 
Cristo;
Branco - representa a paz que Cristo anunciou. Representa 
ainda, a pureza de vida que o cristão deve ter ;
Azul - lembra a Virgem Maria, Mãe de Jesus e o céu;
Vermelho - simboliza o amor de Deus por nós e o Sangue de 
Cristo derramado para nossa salvação. Signi�ca ainda, nosso 
amor a Deus;
Dourado e Prateado - ouro e prata representam a glória e a 
majestade de Jesus e seu poder in�nito.

SÍMBOLOS DO NATAL

nós conhecemos a árvore de Natal, é a �gura viva de Cristo. 
Recorda o Cristo vivo. No Paraíso os homens pediram a Deus 
uma prova de vida eterna Deus simbolizou a eternidade na 
árvore da vida, plantada no meio do Paraíso. Está árvore 
plantada no meio dos homens é Cristo. Ela é a prova da vida 
eterna. Nós a simbolizamos no pinheiro. Por   que o pinheiro? 

Colaboração: Roseli Acerbi
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