MUITAS NOVIDADES!!!!

LEIAM ABAIXO!
INFORMATIVO – abril 2013 – ano 17 #04

AGUARDADO 17º ALMOÇO ENTRE AMIGOS –

1.

http://www.casadopai.org.br/index.html

5 DE MAIO – domingo. Todos convidados!

Dia: 5 de maio

Local: Restaurante da SERVOPA

Horário: a partir das 12:00

Endereço: Rua Rockfeller, 1118 (esquina com a Rua Chile) com estacionamento

Convites:

R$ 25,00 (adultos) e R$ 15,00 (crianças de 7 a 12 anos)

Bebidas e sobremesa a parte.

[menores não pagam]

Os convites estão disponíveis com Daniele, por telefone (41) 3343 0928 ou por e-mail acasadopai.adm@gmail.com
Pedimos fazerem sua reserva por telefone para podermos programar a quantidade de bebidas e comida!

2.

VOLUNTÁRIOS – 1ª reunião sobre projetos:

Dia: 5 de abril

Local: Escritório da Ass. Casa do Pai

Horário: das 14:00 as 16:00

Endereço: Rua Francisco Scremin, 156 – Ahú (próximo a sede da OAB)

Você tem interesse em ser voluntário? Entre em contato com Fernando: acasadopai@gmail.com (email para voluntários)

3.

NOVIDADES – sobre as crianças (mudanças e novos moradores)

4.

•

O querido Fabio Kito (14 anos) mudou para um novo abrigo onde conviverá com meninos de sua idade. Ficamos muito tristes
com sua mudança, porque convivemos com ele desde que ele tinha 3 anos de idade.

•

O meigo Daniel (04) encontrou uma família. Eles estão em fase de adaptação.

•

Depois destas mudanças, a Casa do Pai passou a acolher 7 novas crianças: os irmãos Riliel (08) e Mateus (11), e o grupo de
irmãos: Raissa (02); Kauane (04); Kauan (08); Alan (11); e Taiane (12).

•

Hoje, estão abrigadas 13 crianças na ACP: as crianças acima e os que já moravam conosco: Willizeu (13) e Dionatan (07), e o
grupo de irmãos: Anderson (12), Sergio Samuel (08), Joice (10) e Nicoli (6). Estamos para receber novas crianças em breve...

•

Coral Permanente do HSBC: Anderson e Mateus foram aceitos para o coral permanente.

•

A Josiane (psicopedagoga) está se desdobrando em duas para conseguir vagas para todos eles nas escolas perto das casas!

ANIVERSARIANTES de abril:

Nicoli
5.

6.

Livros de estórias e jogos educativos
Um globo terrestre (tamanho grande – para que a psicopedagoga possa trabalhar com as crianças)
Uniforme e calçados para esta nova turma que chegou agora.

NECESSIDADES  doações
1 Relógio-ponto para marcação de cartão entrada e saída para a Casa 1;
Qualquer objeto, roupa ou calçado que possa ser vendido no Bazar de
usados;

•

•

•
•

1 liquidificador para a Casa 1;
Computadores para uso das crianças.

•

Material de escritório;

DOAÇÕES - obrigado! Agradecemos aos doadores de março, que doaram:
•
•
•

8.

Fará 6 anos!

VOLTA ÀS AULAS - Necessidades
•
•
•

7.

07/04/2007

1 impressora multifuncional em ótimo estado (foi para o escritório das assistentes sociais), um modem D-link, uma babá eletrônica.
1 HD externo para realização de back-up dos dados do escritório;
14 cestas de páscoa, ovinhos e outras guloseimas (guardamos uma parte para darmos posteriormente às crianças.

NOVO SITE Dê uma olhada! Curta! Mande para seus amigos!  http://www.casadopai.org.br/

Foi lançado novo site, com muitas novidades, interações, facebook e twiter, e página do you tube para aprimorar nossa
comunicação. Vejam as novidades, fotos e outras informações...
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9.

Uma pequena estória: O Pior Inimigo

Um homem, admirável pelas qualidades de trabalho e pelas formosas virtudes do caráter, foi visto pelos inimigos
da Humanidade que conhecemos por Ignorância, Calúnia, Maldade, Discórdia, Vaidade, Preguiça e Desânimo, os
quais tramaram, entre si, agir contra ele, conduzindo-o à derrota. O honrado trabalhador vivia feliz, entre familiares
e companheiros, cultivando o campo e rendendo graças ao Senhor Supremo pelas alegrias que desfrutava no
contentamento de ser útil.
A Ignorância começou a cogitar da perseguição, apresentando-o ao povo como mau observador das obrigações
religiosas. Insulava-se no trato da terra, cheio de ambições desmedidas para enriquecer à custa do alheio suor. Não
tinha fé, nem respeitava os bons costumes. O lavrador ativo recebeu as notícias do adversário que operava, de
longe, sorriu calmo e falou com sinceridade: A Ignorância está desculpada.
Surgiu, então, a Calúnia e denunciou-o às autoridades por espião de interesses estranhos. Aquele homem vivia
quase sozinho para melhor comunicar-se com vasta quadrilha de ladrões. O serviço policial tratou de minuciosas
averiguações e, ao término do inquérito vexatório, a vítima afirmou sem ódio: A Calúnia estava enganada.
E trabalhou com dobrado valor moral.
Logo após, veio a Maldade, que o atacou de mais perto. Principiou a ofensiva, incendiando-lhe o campo. Destruiulhe milharais enormes, prejudicou-lhe a vinha, poluiu-lhe as fontes. Todavia, o operário incansável, reconstruindo
para o futuro, respondeu sereno: Contra as sombras do mal, tenho a luz do bem.
Reconhecendo os perseguidores que haviam encontrado um espírito robusto na fé, instruíram a Discórdia que
passou a assediá-lo dentro da própria casa. Provocações cercaram-no de todos os lados e, a breve tempo, irmãos e
amigos da véspera relegaram-no ao abandono. O servo diligente, dessa vez, sofreu bastante, mas ergueu os olhos
para o Céu e falou: Meu Deus e meu Senhor! Estou só, no entanto, continuarei agindo e servindo em Teu Nome. A
Discórdia será por mim esquecida.
Apareceu, então, a Vaidade que o procurou nos aposentos particulares, afirmando-lhe: És um grande herói...
Venceste aflições e batalhas! Serás apontado à multidão na auréola dos justos e dos santos!...
O trabalhador sincero repeliu-a, imperturbável: Sou apenas um átomo que respira. Toda glória pertence a Deus!
Ausentando-se a Vaidade com desapontamento, entrou a Preguiça e, acariciando-lhe a fronte com mãos
traiçoeiras, afiançou:
Teus sacrifícios são excessivos... Vamos ao repouso! Já perdeste as melhores forças!...
Vigilante, contudo, o interpelado replicou sem hesitar: Meu dever é o de servir em benefício de todos, até ao fim da
luta.
Afastando-se a Preguiça vencida, o Desânimo compareceu. Não atacou de longe, nem de perto. Não se sentou na
poltrona para conversar, nem lhe cochichou aos ouvidos. Entrou no coração do operoso lavrador e, depois de
instalar-se lá dentro, começou a perguntar-lhe: Esforçar-se para quê? Servir por quê? Não vê que o mundo está
repleto de colaboradores mais competentes? Que razão justifica tamanha luta? Quem o mandou nascer neste
corpo? Não foi a determinação do próprio Deus? Não será melhor deixar tudo por conta de Deus mesmo? Que espera?
Sabe, acaso, o objetivo da vida? Tudo é inútil... Não se lembra de que a morte destruirá tudo?
O homem forte e valoroso, que triunfara de muitos combates, começou a ouvir as interrogações do Desânimo,
deitou-se e passou cem anos sem levantar-se...
XAVIER, Francisco Cândido. Alvorada Cristã. http://www.reflexoesespiritas.org/mensagens-espiritas/2009-pior-inimigo
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