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25 de Dezembro – Natal 

Um dia uma estrela brilhou no céu, reis magos interpretaram a mensagem e a seguiram com 

ouro, incenso e mirra. Um novo rei havia nascido; um rei soberano com a missão de governar não 

somente uma nação, mas todo o universo. A luz da estrela os guiou até uma manjedoura e em 

um trono de madeira o rei foi encontrado. Ao seu lado um pai e uma mãe que zelava, e ao seu 

redor pequenos animais o adoravam. Os reis magos se encontram e seus presentes ali 

depositaram. A estrela brilhou intensamente no céu e sua luz desceu sobre um menino chamado 

Jesus. Ali começou o natal, através de uma luz, um natal de luz. 

Natal é a ternura do passado, o valor do presente e a esperança de um futuro melhor. É 

comungar com as pessoas que amamos a fartura e o amor que nos foi dado pelo sacrifício de um 

homem que nasceu menino e subiu aos céus para sentar-se ao lado do criador.  Em cada 

coração há um enorme desejo de felicidade e alegria! Lares se iluminam numa magia sem 

qualquer maldade, Iniludível, apenas o amor engrandece este lindo e peculiar dia... Zelando 

totalmente pela nossa total paz e harmonia! No íntimo de cada um de nós está o sentimento mais 

puro, Aquele que norteia o significado verdadeiro da comemoração, HARMONIA, PAZ, 

BONDADE E AMOR AO PROXIMO. 

FELIZ NATAL É O QUE DESEJA A ASAC. 

 

DATAS COMEMORATIVAS 

01 Dezembro - Dia Internacional da Luta Contra a AIDS 

02 Dezembro - Dia Pan-americano da Saúde 

03 Dezembro  - Dia Internacional do Portador de Deficiência 

09 Dezembro - Dia do Fonoaudiólogo 

11 Dezembro  - Dia do Engenheiro 

25 Dezembro – Natal 

http://www.calendariobr.com.br/dia-internacional-da-luta-contra-a-aids
http://www.calendariobr.com.br/dia-pan-americano-da-saude
http://www.calendariobr.com.br/dia-internacional-do-portador-de-deficiencia
http://www.calendariobr.com.br/dia-do-fonoaudiologo
http://www.calendariobr.com.br/dia-do-engenheiro


 
31 Dezembro- Ano Novo 

 

 

 

 

Ações da ASAC: 

 No dia 03/12, A ASAC foi homenageada na Câmara Municipal de Sorocaba. 

                                                    

#descriçãodafoto; Imagem de representantes das entidades homenageadas, ao fundo a Plenária 

da Câmara Municipal, e aos pés dos representantes pessoas, o grupo de animação super- 

palhaços. 

 No mesmo dia 03/12, assistidos da ASAC, participaram do atendimento dos dentistas da 

APCD (Associação Paulista dos Cirurgiões dentistas) 



 

                                                   

#descriçãodafoto: Imagem da equipe de dentista da APCD de jalecos brancos com os assistidos 

da ASAC que estão em desnível na parte superior da foto. 

 

 

 No dia 4/12, levamos o grupo de crianças para entregar as cartinhas ao Papai Noel, no 

Shopping Ciâne. 

                                                 

#descrição da foto: Imagem de 11 crianças sentadas aos pés do papai Noel. Ao fundo arvores de 

natal decorado com bolas e laços laranja e amarelos. 

 



 
 Ainda dia 04/12, encerramos os atendimentos com os adolescentes realizando um 

passeio ao Play Toy, onde nos divertimos muito, 

                                                 

#descriçãodafoto: Imagem de duas adolescentes assistida da ASAC, sentadas em motos 

simuladoras de corrida. 

 

 

 No dia 07/12, Aconteceu o Natal Dourado proporcionado pelo Fundo de Solidariedade de 

Sorocaba. 

                                               

 



 
#descriçãodafoto: Foto montagem com quatro imagens que ilustram o dia do natal dourado. 

Crianças brincando com pessoas fantasiadas de personagens, Kiko, chaves, patati patata, Emília 

e conhecendo o cão terapêutico vestido de papai Noel. 

 

 No dia 11 /12, foi o dia da Festa de Natal da ASAC. 

                                 

 

# descrição da foto: Duas fotos coloridas panorâmicas do salão de festa com os assistidos 

sentados a mesa, na parte inferior as crianças sentadas no chão. Outra foto colorida 

abaixo no canto inferior esquerdo o papai Noel posando para foto juntamente com o 

assistido Joaquim e sua esposa, atrás uma mesa com as lembrancinhas, garrafas de água 

enfeitadas e uma árvore de Natal confeccionada com latinhas de refrigerante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CANTINHO CULTURAL 

 

Ano novo, novo ano 

 

Esperanças de Um Novo Ano 

Deixar para trás, o que não nos importou o que não nos importa mais Viver e acreditar, almejar e 
sonhar, se dar um pouco de si, viver sem medo de sorrir Cultivar a esperança, de peitos abertos a 
ela se entregar, ter a alegria de uma criança, e nos rios da vida navegar E assim prosseguir, 
viver, sem medo de perder ou ganhar, pois a vida só faz valer, para aqueles que têm coragem de 
sonhar. Feliz Ano Novo. 

Que neste ano novo sejamos capazes de diferenciar as coisas boas das ruins, para que 
possamos sempre juntos caminhar às novas mudanças, estando sempre disposto para aprender 
algo novo, de novo! 
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