
 

                              

 

                                     INFORMATIVO – Outubro 2013 – ano 17  #10             http://www.casadopai.org.br/index.html 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

 
1. ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO DA ASS. CASA DO PAI!  

 
 

13 de outubro de 1994  - 19 anos! 
 

 

 

2. AGENDE-SE! 

• ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO – Estamos organizando o 18º Almoço Entre Amigos. Aguardamos vocês e seus amigos!  

• Sobre o Projeto Apadrinhamento Afetivo – A RECRIAR oferece oficinas para você conhecer como pode participar.  Próxima 

oficina sobre o projeto acontece dia 19/OUT (sábado) Horário: 09h. Mais informações: http://www.projetorecriar.org.br/site/index.htm 

 

• MISSÃO da CASA DO PAI  

“Proporcionar meios para que crianças desamparadas se tornem cidadãos participantes”. 

 

3. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA (UNICEF 20/NOV/1959)  

 AS CRIANÇAS TÊM DIREITOS! 

Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade; 

Direito à especial proteção para seu desenvolvimento físico, mental e social; 

Direito a um nome e a uma nacionalidade; 

Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas;  

Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente; 

Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade; 

Direito à educação gratuita e ao lazer infantil; 

Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes; 

Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho; 

Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão. Amizade e justiça entre os povos.              
 

Para Vocês!  
Existem pessoas que conosco partilham alegrias, conquistas, pequenos momentos, e grandes acontecimentos...  

São pessoas que Deus coloca em nossas vidas para que possamos compartilhar  
do carinho e da presença de quem só tem a acrescentar às nossas existências. 

Aquilo que valorizamos na vida o tempo não pode mudar! 
A fé, a Esperança, e o Amor permanecem para sempre! 

Que você tenha muita fé... 
Para alimentar sua alma e alicerçar seus sonhos. 

Que você tenha muita esperança... 
Para buscar com alegria aquilo que precisa. 

E que você tenha muito amor... 
Para preencher cada um dos seus dias! 

Pois você é muito especial e merece que sua vida seja muito abençoada e feliz! 
 

Somos muito gratos a todas vocês que nestes 19 anos, têm compartilhado conosco deste trabalho  
e feito com que tantas crianças tenham tido uma vida muito mais feliz, com saúde, carinho e amor.  

Dia: 10 de novembro  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)    

[menores não pagam]              
Bebidas e sobremesa a parte. 
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4. ACONTECEU EM Setembro!  

• Dionatan, que em 25 de novembro fará 8 aninhos, encontrou uma família! A empatia foi tão grande que em menos de 

duas semanas ele já se mudou para sua nova casa!  [Estamos muito felizes com sua adoção!]  

• Emanuele, filhinha da Fernanda (assistente social), nasceu prematuramente dia 20 de setembro e está sob cuidados 

intensivos.  [Oremos para que ela possa ficar bem fortinha e ir para sua casa!]  

 

• Agradecemos à Rede Cinesystem pela doação de ingressos, quando não há nenhuma atividade, as crianças têm 

aproveitado! [Cinesystem é rede brasileira de cinemas, fundada em 1999 em Maringá – PR, conta com 90 salas em muitos estados do Brasil.] 

• Só restam 60 exemplares do livro OS ÚLTIMOS DOS GUARTELHANOS - Crepúsculo de uma Cultura, de Francisco Lange. [Muito 

obrigado a todos que já contribuíram!] 

• Grupos de alunos da Escola Expoente Boa Vista e do Colégio Bom Jesus Bom Retiro fizeram doações de alimentos e livros 

para as crianças.  [Muito obrigado aos professores-educadores que vêm trabalhando com cidadania!]  

• O Hospital Pequeno Príncipe doou televisores e aparelhos de vídeo-cassete e fitas de desenho animado. 

• Como você pode continuar a ajudar a Casa do Pai 
 

o DIVULGANDO – Fale da Casa do Pai aos seus amigos.  
o APOIANDO – Participe das atividades promovidas pela Associação. E convide seus amigos também. 
o CONTRIBUINDO – Traga novos sócios! 
o DOANDO OBJETOS para o bazar de usados. 

 

PRECISAMOS DE SUA PRESENÇA E DE SEU APOIO, POIS NOS DÃO ESTÍMULO  
E FORÇA PARA CONTINUARMOS SEMPRE EM FRENTE E CADA VEZ MELHOR! 

 

5. DIA DE FAXINA 

 
Estava precisando fazer uma faxina em mim... 

Jogar alguns pensamentos indesejados fora, lavar alguns tesouros que andavam meio que enferrujados...  Tirei do 
fundo das gavetas lembranças que não uso e não quero mais. Joguei fora alguns sonhos, algumas ilusões...  Papéis 
de presente que nunca usei, sorrisos que nunca darei; joguei fora a raiva e o rancor das flores murchas que estavam 
dentro de um livro que não li.  

Olhei para meus sorrisos futuros e minhas alegrias pretendidas... e as coloquei num cantinho , bem arrumadinhas.  
Fiquei sem paciência!... Tirei tudo de dentro do armário e fui jogando no chão: paixões escondidas, desejos 
reprimidos, palavras horríveis que nunca queria ter dito, mágoas de um amigo, lembranças de um dia triste...  

Mas lá também havia outras coisas... e belas!!! Um passarinho cantando na minha janela... aquela lua cor de prata, 
o pôr do sol...  

Fui me encantando e me distraindo, olhando para cada uma daquelas lembranças. Sentei no chão, para poder fazer 
minhas escolhas.  Joguei direto no saco de lixo os restos de um amor que me magoou.  Peguei as palavras de raiva 
e de dor que estavam na prateleira de cima, pois quase não as uso, e também joguei fora no mesmo instante!  
Outras coisas que ainda me magoam, coloquei num canto para depois ver o que farei com elas, se as esqueço lá 
mesmo ou se mando para o lixão.  

Aí, fui naquele cantinho, naquela gaveta que a gente guarda tudo o que é mais importante: o amor, a alegria, os 
sorrisos, um dedinho de fé para os momentos que mais precisamos...  

Como foi bom relembrar tudo aquilo!!!  

Recolhi com carinho o amor encontrado, dobrei, direitinho, os desejos, coloquei perfume na esperança, passei um 
paninho na prateleira das minhas metas, deixei-as à mostra, para não perdê-las de vista.  
Coloquei nas prateleiras de baixo algumas lembranças da infância, na gaveta de cima as da minha juventude e, 
pendurado bem à minha frente, coloquei a minha capacidade de amar... e de RECOMEÇAR...  

(Autor desconhecido)  


