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PRÊMIO SURPRESA
Atenção crianças; O Mensageiro Paroquial, no mês das crianças 
vem com mais um brinde surpresa. Para participar basta preencher 
corretamente as cruzadas ao lado, Colocar seu nome e telefone, 
inserir na urna que estará disponível na secretaria da Paróquia 
e torcer para ser sorteado. O sorteio acontece no dia 16 de 
novembro, domingo após a Missa das 09 horas. Participem...

NOME : 

TELEFONE:

Quem ganhou o  sor te io  da 
cruzadinha do nosso Mensageiro 
Paroquial, foi à garotinha Lídia 
Regina da Silva Defavari, irmã 
da ganhadora do mês passado, 
famíl ia de sorte, parabéns.. . 
Agradecemos a toda a família pela 
participação na brincadeira, e até 
o próximo sorteio, participem... 

A GANHADORA 

No d ia  12  de  ou tub ro , 
comemoram-se três datas, 
embora poucos lembrem-
se de todas elas: Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira 
oficial do Brasil, o Dia das 
Crianças e o Descobrimento 
da América. Nosso feriado 
nacional, no entanto, deve-
se somente à primeira data. 
A da ta  comemora t i va  à 
Nossa Senhora Aparecida 
(aniversário do aparecimento 
da imagem no  rio Paraíba), foi 
fi xada pela Santa Sé em 1954, 
como sendo 12 de outubro.

A criação do Dia das Crianças 
no Brasil foi sugerido pelo 
deputado federal  Galdino 
do Valle Filho na década de 
1920. Arthur Bernardes, então 
presidente do Brasil, aprovou 
por meio do decreto de nº 
4867, no dia 5 de novembro de 
1924, a data de 12 de outubro 
como o dia dos pequenos. O 
Dia das Crianças só passou 
a ser comemorado mesmo 
em 1960, quando a fábrica de 
brinquedos Estrela fez uma 

Em 12 de outubro de 1492, o navegador Cristóvão 
Colombo descobre a América, a terra nova. Ele 
avista Guanaani e nela se aporta (San Salvador, 
nas Pequenas Antilhas), sem ter noção da grande 
descoberta. Pensa ter chegado mais ao norte das 
Índias. Mas trata-se ainda de sua primeira viagem. 
A primeira das outras quatro que faria ao continente 
americano. Só depois, nas viagens de 1493, 1498 
e 1502 é que o navegador genovês reconhece a 
originalidade da ilhas do Caribe. Essa “América” 
que Colombo imagina ser o paraíso terrestre. Com 
essa descoberta, Colombo marca um tempo novo. 
Um tempo que mudou de forma signifi cativa e 
irreversível a face do mundo: as relações políticas, 
econômicas e sociais entre os povos do ocidente.

Dia de Nossa Senhora Aparecida
12 de outubro Dia da Criança

promoção junto com a empresa 
Johnson & Johnson para lançar 
a “Semana do Bebê Robusto” e 
aumentar suas vendas. A idéia 
das duas empresas deu tão 
certo que outros comerciantes 
resolveram adotar a mesma 
estratégia. E assim, dia 12 
de outubro é dia de criança 
ganhar presente! Muitos países 
comemoram o Dia das Crianças 
em outros dias do ano. Na 
Índia, é em 15 de novembro. 
Em Portugal e Moçambique, 

a comemoração acontece no 
dia 1º de junho. Na China e 
no Japão, a comemoração 
acontece em 05 de maio. 
A Organização das Nações 
Unidas, também conhecida 
como ONU, comemora o 
dia de todas as crianças do 
mundo em 20 de novembro. 
Foi nessa data que os países 
aprovaram a Declaração 
dos Direitos das Crianças.

Descobrimento da América


