
 

Tenha um cheio de PAZ! 

DOE FUTURO!     
 

INFORMATIVOS #01 & 02 – janeiro & fevereiro 2015 

 

1. ANIVERSÁRIOS em janeiro e fevereiro! 

 
 

 Anderson – dia 10/janeiro fez 14 anos!  

 Jeniffer – dia 21/janeiro fez 6 anos!  

 Ruan – dia 05/fevereiro fará 2 aninhos!  

 Matheus – dia 14/fevereiro fará 14 anos!  

 Tio Dê (cuidador Casa 1) – dia 28/janeiro! Na ACP há 10 anos! 

 Josiane (pedagoga) – 14/janeiro – Na ACP há 4 anos!  

 Sthefanny (assistente) – 15/janeiro – Na ACP há 3 anos!  

 

2. Aconteceu!  

 24/dezembro – almoço de Natal na Casa 1 com os Vagalumes, ceia de Natal na Casa 2 com a Celia e Família!   

 Atividades de Janeiro –  

 Dias 12 a 23 – colônia de férias para os meninos de 07 a 10 anos no Clube URCA; 
 Dia 11/01 - Ida dos meninos ao pesque-pague com o voluntario Rafael 

 Dia 16/01 - piquenique da Casa I no Bosque do Papa e da Casa II no Parque Barigui; 

 Dia 23/01 – os meninos maiores foram tomar banho no rio Nhundiaquara em Morretes;  

 Dia 27/01 – Picnic casa II no Bosque do Alemão 

3. Necessidades 
 

 Uniformes escolares  

 Material escolar para o Sesi Santa Cândida 

 Carne para as duas casas 

 Liquidificador para a Casa I 

 Talheres novos 

 Espelho de corpo inteiro para a Casa 1  

4. Agradecimentos especiais a todas as pessoas que em Dezembro: 

 Enviaram Presentes de Natal para as crianças; 

 Doaram os perus para a Ceia de Natal das crianças; 

 Realizaram as festas de Natal; 

 Destinaram parte de seu IR para o Projeto de Manutenção das Casas-lares;  

 Engajaram-se na Campanha DOE FUTURO; 

 Têm feito diversas doações para a Casa do Pai durante todo o ano;  

 Têm contribuído mensalmente, quer financeiramente quer com seu trabalho voluntário.  
 

5. Dinheiro do Leão – Agradecemos a todos que contribuíram em dezembro (vejam abaixo)!    
 http://www.casadopai.org.br/direcionamento-ir

Projeto:  

      
Subsídios p/ Atender de Forma mais Qualificada as Crianças e Adolescentes Acolhi

 

Valor captado: 
93.533,56 (até agora: 30/jan/2015)        Avisaremos se o prazo for estendido ainda referente ao ano fiscal 2014. 

 
 

6. Uma andorinha só não faz verão! 

O que é possível fazer com R$ 1,00 por dia?   

 Dar para dar a um guardador de carro! 

 Comprar [x?] pãezinhos!  

 Comprar um copinho de água! (E olha lá!) 

 Outras ideias?  

  

http://www.casadopai.org.br/direcionamento-ir
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Outro dia um de dos sócios pediu que fizéssemos um boleto no valor de 365,00 reais.  

E ficamos pensando: Porque este valor?   De repente... percebemos que maravilhosa ideia!  

Sozinho, Um Real, hoje, não vale quase nada! Mas 365 juntos, fazem a diferença! 

 

7. Contribuições! 

Além das contribuições, destinações do IR, e doações em dinheiro, muitos voluntários contribuem para o andamento das atividades das casas:   

 Coletando doações de: cestas básicas, carnes, frutas e legumes; roupas de cama, mesa e banho, e roupas para as crianças; material escolar 
e uniformes; 

 Levando as crianças a passeios e cinema, e aulas de natação, muaitay, e futebol; 

 Quando os horários não coincidem, também levam e trazem as crianças para suas atividades extras (psicólogos, médicos, e dentistas); 

 Cortam o cabelo das crianças; 

 Fazem a manutenção dos jardins e das hortas; e outros, a manutenção dos computadores;  

 Redação e impressão do informativo e confecção dos boletos;  

 Postagem dos boletos pelo correio (Agência de Correios Santa Helena);  

 Manutenção do site e da fanpage; 

 Compras via E-commerce  se você for fazer suas compras online, que tal utilizar o Portal Rede Social para fazer suas compras: 
https://www.portalredesocial.com.br/oc/                                         E pode direcionar uma doação para a Casa do Pai, veja como funciona: 
https://www.portalredesocial.com.br/oc/Politica_de_doacao  

 
 

8. PARA INICIARMOS O ANO!  Amar a vida 

 O pintor Van Gogh disse: O melhor meio de amar a vida é amar muitas coisas. Se você quiser saber se sabe amar, preste atenção 

e veja quantas vezes por dia você diz: Detesto isso. Detesto esse tipo de gente. Detesto esse tipo de coisas. Tudo isso em vez 
de dizer gosto. 

Você diz que ama as coisas? Quantas vezes você diz gosto disso? Gosto de crianças. Gosto de flores. Gosto de música. Para amar a 
vida, devemos estar dispostos a amar.  Você pode imaginar alguma coisa mais importante? Por que se trabalha? Por que se 
luta? Por que se sofre? Por que se espera? É o amor. É a vida.  

Trabalha-se porque se ama o trabalho. Escolhemos a profissão porque gostamos de fazer aquilo. Certo dia, observamos um 
cirurgião que estudava para uma delicada intervenção, que teria que realizar no dia seguinte. Ele lia, fazia apontNamentos, 
preparava gráficos. 

Era uma cirurgia para reconstituição da face de uma adolescente que sofrera um sério traumatismo. De vez em quando, entre uma 
e outra anotação, ele exclamava: Fascinante! Maravilha! Que coisa surpreendente. Era o profissional apaixonado pela sua arte, 
pela sua profissão, pelo que ele iria realizar no dia seguinte. 

Conta um professor universitário que, certa feita, foi para a Nova Inglaterra, no outono, visitar um de seus alunos. Passeando, ele 
pediu que parasse o carro. Ele estava maravilhado com a visão daquelas árvores com folhas vermelhas, douradas, azuis, roxas, 
castanhas, magenta e pretas. Sim, pretas, tudo na mesma árvore. Ele nunca havia visto algo assim. Em Los Angeles, onde 
residia, estava habituado, na chegada do outono, a que as folhas secassem e caíssem. E pronto. Mas ali, ele estava 
impressionado e perguntou: Como é que essa folha resolve ser preta e esta resolve ser amarela? Na mesma árvore!? 

Ora, disse o aluno, sei lá. É assim mesmo. 

Não, falou o professor. Não é assim mesmo. Deve haver um bom motivo para isso e eu quero saber qual é. Leve-me para a 
biblioteca! 

Foram à biblioteca e pesquisaram o assunto. Depois de esclarecido acerca das razões científicas para a mudança das cores, o 
professor afirmou: Conhecer tudo isso não torna a questão nem mais nem menos espiritual. Continua a ser pura magia. A ser 
maravilhoso.  

E se manteve encantado e apaixonado pelas cores das folhas. Isso é amar as coisas. 

Isso é dizer sim à vida. É ser um amante da vida. E se a vida, por acaso, lhe oferecer muitos dias de céu cinzento, siga à risca a 
recomendação do escritor grego Nikos Kazantzakis: Você tem o seu pincel, tem as suas tintas, pinte o paraíso e depois entre 
nele.      *   *   * 

Contemplemos a terra submissa e boa, sulcada pelo arado para a dádiva do pão. Aprendamos com ela a lição da humildade e deixemos que o 
agricultor compassivo transforme nossa vida numa semeadura de amor para o bem de todos. 

Amemos a manhã que desperta ensolarada. Amemos a chuva que chega, sem avisar. 

Agradeçamos ao vento que enche de folhas a nossa calçada. Quando ele sossegar, aproveitemos e fotografemos o tapete natural. Acreditemos: 
ninguém, além do vento, consegue colocar as folhas dessa forma tão livre, tão espontânea. 

Aproveitemos a hora que passa depressa e aquela que parece nunca terminar. Amemos nosso dia, nosso tempo. Amemos a vida. 

Redação do Momento Espírita, com base no cap. Escolha a vida, do livro Vivendo, amando e aprendendo, de Léo Buscaglia, ed. Nova Era e no cap. 2, do livro Glossário espírita cristão, 
pelo Espírito Marco Prisco, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ed. LEAL. Em 10.7.2014.  
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