MURAL- DEZEMBRO DE 2014

Compromisso
O Verdadeiro Espírito de Natal
Deixa-me ver se o espírito do Natal já está na sua casa.
Não, não quero ver a árvore iluminada na sala, nem quero saber quanto você já gastou
em presentes.
Quero, sim, sentir no ambiente a mensagem viva do aniversariante deste dezembro
mágico: toda a família está unida? O perdão já eliminou aquelas desavenças que
ocorrem no calor das nossas vidas?
Não quero ver a sua despensa cheia, quero saber se você conseguiu doar alguma coisa
do que lhe sobra, para quem tem tão pouco, às vezes nada.
Não exiba os presentes que você já comprou, mesmo com sacrifício; quero ver aí dentro
de você a preocupação com aqueles que esperam tão pouco, uma visita, um telefonema,
uma carta, um e-mail...
Quero ver o espírito do Natal entre pais que descobrem tempo para os filhos, em amigos
que se reencontram e podem parar para conversar, no respeito do celular desligado
no teatro, na gentileza de quem oferece o banco para o mais idoso, na paciência com os
doentes, na mão que apoia o deficiente visual na travessia das ruas, no ombro amigo
que se oferece para quem anda meio triste, perdido.
Quero ver o espírito de Natal invadindo as ruas, respeitando os animais, a natureza que
implora por cuidados tão simples, como não jogar o papel no chão, nem o lixo nos rios.
Não quero ver o Natal nas vitrines enfeitadas, no convite ao consumo, mas no enfeite
que a bondade faz no rosto das pessoas generosas.
Por fim, mostre-me que o espírito do Natal entrou definitivamente na sua vida, através
do abraço fraterno, da oração sentida, do prazer de andar sem drogas e sem bebidas,
do riso franco, do desejo sincero de ser feliz e, de tão feliz, não resistir ao desejo de fazer
outras pessoas também felizes.
Deixe o Natal invadir a sua alma, entre os perfumes da cozinha que vai se encher de
comidas deliciosas, no cheiro da roupa nova que todos vão exibir, abrace-se à sua família
e façam alguns minutos de silêncio, que será como uma oração do coração, que vai subir
aos céus, e retornar com um presente eterno, duradouro: o suave perfume de Jesus,
perfume de paz, amor, harmonia e a eterna esperança de que um dia todos os dias serão
como os dias de Natal.

Feliz Natal!
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Interessante
História do Natal
O Natal é a data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade,
era comemorado em várias datas diferentes, pois, não se sabia com exatidão o dia do
nascimento de Jesus. Somente no século IV, que o dia 25 de Dezembro foi estabelecido
como data oficial, pois era quando os romanos comemoravam o início do inverno.
As antigas comemorações natalinas costumavam durar até 12 dias, tempo que os três
Reis Magos demoraram a chegar à cidade de Belém para entregar os presentes (Ouro,
Mirra e Incenso) ao menino Jesus.
Simbologias do Natal:
A Árvore: Segundo historiadores, a tradição começou na Alemanha em 1530
com Martinho Lutero que, voltando para casa caminhando pela floresta, ficou
impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve, as estrelas no céu
iluminando e compondo uma linda imagem. Chegando em casa, tentou retratar
a imagem aos seus familiares, usando galhos de árvores, algodão (simbolizando
a neve) e outros enfeites e acendeu as velas. Até hoje, em quase todos os países
do mundo, as pessoas montam as árvores, pois além de decorar, simbolizam
Alegria, Paz e Esperança.
O Presépio: Mostra o
cenário do nascimento de
Jesus: uma manjedoura, os
animais, os Reis Magos e os
pais do menino Jesus. Teve
início no século XIII com São
Francisco de Assis.
O Papai Noel: Dizem os
estudiosos,
que
foi
inspirado no Bispo Nicolau
no ano 280 D.C., que tinha
bom coração e ajudava aos
pobres, deixando saquinhos de moedas próximos às chaminés das casas. Até o
final do século XIX o papai Noel usava uma roupa de inverno na cor marrom ou
verde. Em 1886 o cartunista alemão Thomas Nast criou a roupa vermelha. Mas,
somente a partir de 1931, quando a Coca Cola lançou uma campanha e mostrou
o Papai Noel com a roupa vermelha (mesma cor do refrigerante) e fez muito
sucesso é que o “bom velhinho” passou a ser retratado de vermelho e com cinto
preto amarrado na cintura.
Natal é tempo de paz e amor entre os homens. É esperança, renascimento e vida nova.
Que as festas deste fim de ano tenham um significado especial na sua vida e na de seus
familiares.
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Concorda?
Como entrar no Espírito de Natal quando você não o sente mais
O Natal já está chegando, mas você realmente quer cantar Noite Feliz novamente?
Você está indiferente por causa do comercialismo e anseia por um tempo mais simples quando
essa época era especial, imbuída do espírito que não vinha embrulhado num presente? Você
realmente sente que deve recapturar um pouco da mágica e da maravilha da época e deixar de
lado a correria doida para sair e comprar alguma coisa só por comprar? Você consegue!
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Seja você mesmo. Não interessa a sua fé, crença, desejos, tradições ou expectativas, a
temporada é sobre nascimento, renovação e celebração. Se esforce para tornar os dias desta
temporada um reflexo de seus próprios objetivos e desejos pessoais.
Leia a história do Natal. Ao invés de fazer da manhã de Natal um frenesi de abertura de
presentes, comece o dia com a leitura do Evangelho de São Lucas 2:1-20. Você pode decorar a
passagem, ler sozinho ou com a sua família. Lembrar da verdadeira razão do Natal vai te ajudar
a restaurar a sua fé na data e na humanidade.
Troque presentes. No primeiro Natal da humanidade, os presentes ouro, incenso e mirra foram
oferecidos ao menino Jesus, então você sabe que a tradição de dar presentes está enraizada há
mais de 2000 anos de tradição. Infelizmente, hoje em dia a importância está quase toda no ouro,
mas essa não é uma tradição que você precisa adotar. Dê lembrancinhas que tenham um
significado para as pessoas que você ama, sem esperar nada em troca. Existem diversos
presentes que costumam ficar de fora do fantástico mundo do Natal: lembrancinhas artesanais,
feitas à mão; doações para instituições com uma boa causa; até mesmo um jantar delicioso feito
por você. Pergunte a você mesmo qual é o seu talento e ofereça um pouquinho dele como
presente.
Imagine o melhor Natal que você já teve. Pode ter sido quando você ganhou uma bicicleta
quando era pequeno ou talvez a véspera de Natal quando ele te pediu em casamento. Pergunte
a si mesmo: porque foi especial e como você se sentiu? Se foi apenas uma sensação mágica e
como parecia que todos estavam de alguma forma "melhores", procure reviver estes
sentimentos. Se foi no olhar de alegria no rosto das crianças, encontre o melhor Papai Noel da
cidade e absorva a crença total na criatura mágica que entrega presentes para as crianças do
mundo todo.
Mantenha um sorriso no seu rosto e ande com a cabeça erguida. Cumprimente todo mundo velho ou novo, mesmo pessoas que você instintivamente não gosta - com um "Feliz Natal" de
coração. Você pode não acreditar em você mesmo no início, mas dê um pouco de tempo e se
esforce.
Decore a sua casa. Não importa se você tem uma casa cheia de crianças ou se mora sozinho, o
que vale é entrar no clima. Pendure uma guirlanda na porta para que seja a primeira coisa que
você vê assim que que você chega em casa. Curta os enfeites da temporada, sua casa vai ficar
com ar natalino e é difícil não se sentir tocado com isso!
Se aproxime dos amigos e das pessoas queridas. Pode ser na forma de cartões de Natal, um
telefonema ou pela internet, se eles não estão por perto.
Coma comidas da temporada. É a época de comer arroz doce, rabanadas, peru recheado,
panetone, castanhas e bebidas especiais. Fazendo você mesmo ou comprando coisas deliciosas
no mercado, os aromas da cozinha vão te transportar no tempo para aquele melhor Natal que
você já teve!
Diga a si mesmo e a todos que você encontrar: "Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!"

Av. Carlos Livieiro, 280 04186-100 São Paulo SP – Fone: 11 2915.3111 – www.ipirangatransportes.com.br

MURAL- DEZEMBRO DE 2014

Já está valendo!

Sem Parar – Prazo até 2015 para trocar tags

A operadora Sem Parar tem até o dia 30 de outubro de 2015 para trocar gratuitamente
seus tags por um de tecnologia mais moderna. Serão beneficiados mais de dois milhões
de usuários das rodovias paulistas que fazem o pagamento de pedágio.
A empresa deve comunicar aos usuários o cronograma e procedimento para
substituição gradativa do equipamento. O prazo inicial para a troca terminava no último
dia 7, mas a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estendeu o
cronograma para não prejudicar os motoristas
A troca do tag modelo 5,8 Ghz para um de 915 Mhz é importante para modernizar e
ampliar o serviço de pagamento eletrônico de pedágio. O modelo anterior entrou no
mercado paulista há mais de 15 anos. A adoção do sistema de 915 MHz utilizou como
base o tag estipulado em resolução federal para o Siniav nos postos.
A ampliação do prazo foi necessária pela alta demanda por tags de 915 MHz, mais
eficientes e principalmente, mais baratos para o consumidor. A comercialização dos tags
de 5,8 Ghz já está proibida em São Paulo desde de março de 2013
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Aniversariantes do Mês ☺
25/12- JESUS CRISTO

COLABORADORES
Dia 2
Jose Carlos Barbosa do Nascimento
Dia 5
Maria Jose de Oliveira Melo
Dia 11
Lorival Aparecido Venturin
Dia 16
Jose Roberto Franco
Dia 17
Jose Luiz de Arruda
Dia 20
Carlos Paulino Bento Coelho
Dia 25
Antonio Aparecido Alves da Rocha
Thiago Silva Rodrigues de Souza
Dia 26
Joel Henrique de Melo
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