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1. NOTÍCIAS de MAIO 

• Sobre os NOVOS VIDEOS – Recebemos a colaboração da Thays, da Claudia, e do Rubens para realizarmos os novos 

vídeos (versões em Português e Inglês) sobre a Casa do Pai.  Que tal dar uma olhada e compartilhar com os amigos! 

���� http://www.casadopai.org.br/videos  

• Sobre o 17º ALMOÇO ENTRE AMIGOS que foi realizado em 5 de maio:  

o 145 amigos compareceram (fotos no site também); 

o Entre convites vendidos, bebidas, e sobremesas, o rendimento líquido foi de R$ 3959,50.   

• Sobre  “SHREK, O MUSICAL” – no sábado dia 18, crianças, colaboradores e suas famílias tiveram a oportunidade de 

assistirem ao espetáculo. (Perguntamos ao pequeno Daniel, o que ele mais tinha gostado, e ele respondeu – do dragão!)   

• Sobre “DISNEY ON ICE – VAMOS FESTEJAR!” – Novamente a Seven Entretenimentos proporcionará às crianças e 

colaboradores a oportunidade de assistirem a mais um show no final deste mês de junho. Confiram! ���� 

http://www.entreseven.com.br/index.php/evento/disney-on-ice-vamos-festejar 

• Sobre a parceria e o apoio do HSBC – mais do que somente a participação das crianças no coral de Natal, o HSBC, 

através do Instituto HSBC Solidariedade (IHS), tem tido papel fundamental nos projetos e parcerias que visam 

diversos aspectos do desenvolvimento das crianças, educadores e envolvidos no dia-a-dia das casas. (Leia mais sobre 

os projetos e parcerias apoiados pelo HSBC em: http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/sustentabilidade/conheca-

nosso-trabalho/natal-hsbc).  

• Sobre o Projeto Apadrinhamento Afetivo – você já pensou em ser padrinho/madrinha de uma criança? Entre em 

contato com o pessoal da RECRIAR e conheça um pouco mais - http://www.projetorecriar.org.br/site/index.htm. Próxima 

reunião sobre o projeto em 22 de junho.  

  
                                             

2. AGRADECIMENTOS!  A todos os doadores e colaboradores de Maio, nosso Muito, Muito Obrigado!  

• Ao Buffet Brondin pela preparação do tradicional almoço e atendimento do pessoal;  

• A SERVOPA por ceder seu espaço para a realização do almoço; 

• Aos Voluntários, por sua participação: doando as sobremesas e farofa deliciosas, atendendo às mesas, entregando as 

bebidas, enfim, ajudando na realização de uma tarde tão gostosa;  

• Aos NOVOS e ANTIGOS voluntários, que têm doado seu tempo para que as crianças participem de todas as 

atividades dentro e fora de casa, e para que também tenham um bom desempenho escolar: consultas, alfabetização, 

reforço escolar, musicalização, atividades esportivas, contação de histórias, psicomotricidade relacional, e muitos 

outros! Conheça todos os projetos da Casa do Pai! ���� http://www.casadopai.org.br/projetos 

• A Bidiwili (empresa de informática), pelas 3 CPUs e 1 notebook usados, mas em bom funcionamento que serão 

utilizados pelas crianças e pelo pessoal do escritório administrativo nas suas tarefas e atividades;  

• A UTP (Tuiuti), pela oportunidade de avaliação de todas as crianças;  

• A Seven Entretimentos, pelos ingressos para os dois espetáculos;  

• Aos doadores “anônimos”, por todas as contribuições do mês de maio:  

o Um berço/caminha e colchão;  
o Jogos educativos, livrinhos de estória, brinquedos e roupas de bebe e meninos pequenos; 
o Muitas fraldas descartáveis; 
o Cesta de doces;  
o Dois colchões.   

• A todos aqueles – voluntários, colaboradores, doadores – que têm cooperado com a Casa do Pai  e que não foram 

mencionados...                      NOSSO MUIIIIIIIIIITO OBRIGADO!!!! 

WILISEU 08 de junho Fará  14 anos!  

FELIPE  11 de junho Fará 6 anos! 
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3. NECESSIDADES  ���� precisa-se:  

• Dois  globos terrestre (tamanho grande – para que a psicopedagoga possa trabalhar com as crianças)  

• Um filtro de água (daqueles antigos com vela)  

• Qualquer objeto, roupa ou calçado que possa ser vendido no bazar de usados. 
 

 

4. PARA REFLETIRMOS: Cobrança indevida? 

 

Depois de um dia de caminhada pela mata, mestre e discípulo retornavam ao casebre, seguindo por longa estrada. Ao 

passarem próximo a uma moita de samambaia, ouviram um gemido. Verificaram e descobriram um homem caído. Estava 

pálido e com uma grande mancha de sangue, próxima ao coração. Tinha sido ferido e já estava próximo da inconsciência. 

Com muita dificuldade, mestre e discípulo o carregaram para o casebre rústico, onde viviam. Lá trataram do ferimento. 

Uma semana depois, já restabelecido, o homem contou que havia sido assaltado e que ao reagir fora ferido por uma 

faca. Disse também que conhecia seu agressor, e que não descansaria enquanto não se vingasse. Disposto a partir, o 

homem disse ao sábio: "Senhor, muito lhe agradeço por ter salvado a minha vida. Tenho que partir e levo comigo a 

gratidão por sua bondade. Vou ao encontro daquele que me atacou e vou fazer com que ele sinta a mesma dor que senti."  

O mestre olhou fixo para o homem e disse: "Vá e faça o que deseja. Entretanto, devo informá-lo de que você me deve 

três mil moedas de ouro, como pagamento pelo tratamento que lhe fiz." 

O homem ficou assustado e disse: "Senhor, é muito dinheiro. Sou um trabalhador e não tenho como lhe pagar esse 

valor!" 

Com serenidade, tornou a falar o sábio: "Se não pode pagar pelo bem que recebeu, com que direito quer cobrar o mal 

que lhe fizeram?" 

O homem ficou confuso e o mestre concluiu: "Antes de cobrar alguma coisa, procure saber quanto você deve. Não faça 

cobrança pelas coisas ruins que aconteçam em sua  vida, pois a vida pode lhe cobrar tudo de bom que lhe ofereceu." 

 

Todos os dias somos aquinhoados com centenas de bênçãos! 

• A primeira benção é a própria oportunidade de abrir os olhos todos os dias. Depois, a oportunidade de encher os 

pulmões de ar. Ar que nos é dado por Deus, nesse mundo em que vivemos.  

• A bênção do alimento que nos nutre o corpo. Alimento que extraímos da terra generosa, bastando que nela 

plantemos a semente.  

• A bênção do trabalho que nos permite o desenvolvimento das nossas habilidades, o progresso, a aquisição de bens 

materiais que nos são necessários. Enfim, o digno sustento próprio e dos que nos constituem responsabilidade.  

• A bênção da religião, que nos fortalece o espírito, dando-nos o conhecimento da existência de Deus Pai, que dirige 

os nossos destinos e guarda a nossa vida.  

• A bênção da família, dos amigos, dos colegas, e dos animais de estimação. Cada qual, a seu modo, nos oferta, a 

cada dia, seu carinho, sua devoção, enriquecendo as nossas horas. 

Pense, enfim, nas bênçãos que todos os dias você recebe, sem esforço algum.  

• Você não precisa acender o sol, nem pedir a ele que apareça. Ele simplesmente vem e lhe dá calor, luz, vida.  

• Você não necessita acionar botão algum para que o vento amigo se manifeste nos dias de ardência. Ele 

simplesmente vem. Balança o arvoredo, espanca nuvens borrascosas, limpa o céu e ainda brinca de desarrumar os 

seus cabelos. 

• Você não precisa suplicar ao botão para desabrochar. Ele arrebenta em perfume e colorido para o seu deleite.  

• Você não precisa suplicar aos pássaros que encham de sons o dia. Eles aparecem e brindam seus ouvidos com a 

variedade infinita de seus trinados e cantorias.  

Por tudo isso, pensemos que direito temos de tomar contas a quem quer que seja, por algo ruim que nos tem sido feito, 

ante um débito tão grande que temos para com o Pai Celestial que tudo vê, provê, sem exigência alguma. Pensemos nisso!  
 

Equipe de Redação do Momento Espírita, com base em história de autoria ignorada  


