
 

Feliz  

Dia das Mães! 

O coração materno é uma taça de amor em 

que a vida se manifesta no mundo.  

Ser mãe é ser um poema de reconforto e 

carinho, proteção e beleza. 
http://visaoespiritabr.com.br/tag/mae  

INFORMATIVO #05 – Maio 2015 

 

1. Programe-se!  O aguardado !

Amigos da Casa do Pai e Buffet Brondin convidam para almoço de confraternização. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

2. Programe-se 2!  
Dia 08 – 2ª RV – Reunião com Voluntários da Casa do Pai.                           15 a 20 – Atividades sobre o Dia Internacional da Família. 

3. Para refletir:  Quando Deus Criou as Mães 
Diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães, um mensageiro se acercou Dele e Lhe perguntou o porquê de tanto 
zelo com aquela criação. Em quê, afinal de contas, ela era tão especial?  
O bondoso e paciente Pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado.  

 Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado.  
 Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras que agissem depressa preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas 

panelas para que o almoço não queimasse.  
 Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos 

ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada.  
 Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos 

que soubessem transformar um pedaço de tecido, quase insignificante, numa roupa especial para a festinha da escola.  
 Por ser mãe deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver através de portas fechadas, para aqueles 

momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado.  
 Outro para ver o que não deveria, mas precisa saber e, naturalmente, olhos normais para fitar com doçura uma criança 

em apuros e lhe dizer: Eu te compreendo. Não tenhas medo. Eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra.  
 O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de nove anos a tomar banho, uma 

de cinco a escovar os dentes e dormir, quando está na hora.  
 Um modelo delicado, com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos.  
 De superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor.  
 Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade.  
 Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor mas, ainda assim, insistir para que o filho parta 

em busca do que lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior. 
 Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os da tristeza, para as horas de desapontamento e de 

solidão.  
 Uma mulher de lábios ternos, que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas 

para o filho arrependido pelas tolices feitas.  
 Lábios que soubessem falar de Deus, do Universo e do amor. Que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem 

e aos encantos da vida.  
 Uma mulher. Uma mãe! 

Ser mãe é missão de graves responsabilidades e de subida honra. É gozar do privilégio de receber nos braços Espíritos do 
Senhor e conduzi-los ao bem.  
Enquanto haja mães na Terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que 
lhe cabe, porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de que os seus filhos alcancem 
felicidade e paz.                                Redação do Momento Espírita - http://www.mensagemespirita.com.br/mensagem-em-video/163/quando-deus-criou-as-maes 

Dia:  – domingo (a partir das 12:00) 

Local:  

Endereço:  Rua Rockfeller, 1118 (próximo à Rua Chile) 

CONVITES: Adultos  R$ 30,00   

       Crianças até 12 anos  R$ 20,00    [bebidas e sobremesas a parte] 

Contato: escritório da Casa do Pai – (41) 3343 0928  

http://www.mensagemespirita.com.br/mensagem-em-video/163/quando-deus-criou-as-maes


 

Associação Casa do Pai  - www.casadopai.org.br 
Rua Francisco Scremin, 156. Curitiba – PR Brasil. CEP 80.540-320   
Fone/Fax: (41) 3343 0928. 

CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Registro nº 548, 13 julho 2012. 
CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) – Registro nº 475,  
CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) – Registro nº 219 

CNPJ nº 000.388.758/0001-49 
Conta Bancária: Banco Itaú (341), Agência: 1538, Conta Corrente nº 39136-6  

PMC – Lei de Utilidade Pública Municipal no. 9572 – 1º junho 1999 
PR     – Lei de Utilidade Pública Estadual nº. 13078 – 16 janeiro 2001 

 

4. ANIVERSÁRIOS em maio! 

 
 

 KELVIN – dia 13 faz 3 aninhos!  

 Alexandre (Conselheiro) – dia 14  

 Elenir (cuidadora) – dia 28 (há 2 anos na ACP) 

 Marilene (cuidadora) – dia 31 (há 2 anos na ACP) 
 

5. Aconteceu! Nossos agradecimentos!  

 De 1º a 30 abril!  

o Destinação do IR para a Ass. Casa do Pai;  

o Doação de:  
 Dois espelhos sem moldura (precisamos das molduras!); 
 1 mesa com 4 cadeiras para sala de estudos; 
 Frutas, verduras, carnes e legumes. 

 12 e 19 abril – Pintura do muro Rotary em 2 fins de semana de abril;  

 Reunião Multidisciplinar escola Municipal Walter Hoerner; 
 

6. Necessidades: 
 

 Frutas, verduras e legumes, e carnes para as duas casas; 

 Leite integral;  

 Voluntários professores para aula particular de Física, Química e Inglês (ensino médio e fundamental); 

 Voluntários para transportar crianças(3) e cuidador ao Kumon Boa Vista; 

7. Um Poema para as Mães:  CORAÇÃO DE MÃE!  
 

Dizem que quando a Terra foi criada  
Fazendo-se possuída  
Pelos filhos da vida  
Que vinham de outros mundos, 
Tudo na estrada humana,  
Cortando a imensidão dos campos infecundos 
Era a dominação do ódio que se aferra  
À dissenção, à morte, ao desespero e à guerra ... 

Foi quando um mensageiro  
Do Céu às criaturas,  
Regressou às Alturas  
E disse humildemente ao Grande Deus: 
- Senhor! O que posso fazer dos homens sem amor? 

Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce,  
Tudo na Terra é luta em conquistas da posse.  
Compadece-te oh! Pai! ... Veneno, flecha e clava  
Formam no mundo inteiro a Humanidade escrava,  
Da descrença, do mal, da impiedade e do crime,  
Sem qualquer esperança a que se arrime.  
Já não se agüenta ouvir os urros do mais forte 
E o choro dos vencidos,  
Pisados, massacrados e caídos 
Nos sarcasmos da morte.  
Que fazer, Grande Deus, nas trevas dessa luta, 
Em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? 

Revelou-se que o Pai de Infinita Bondade,  
Pensou, por muito tempo, e disse, comovido:  
- Aceito, filho meu, quanto me falas,  
Entendo-te o pedido! ...  
Volta ao mundo a servir na tarefa em que avanças, 

Os que morrem no mal renascerão crianças,  
A Terra evoluirá, - ponderou o Senhor -  
Ninguém alterará minha obra de amor.  
A fim de desarmar a violência e a cobiça, 
Instalarei no mundo a força da Justiça  
E para que haja amor exterminando o orgulho, 
Sem pancada, sem grito, sem barulho,  

Enviarei alguém,  
Que ame os filhos meus, com o meu amor ao bem, 
Na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém.  
Alguém que saiba amar, a servir e a sofrer,  
Cultivando o perdão como simples dever. 

Dizem que foi assim  
Que a Terra começou a fazer-se jardim. 
Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens, 

E conforme o Senhor mandou e prometeu,  
Entre as rudes mulheres dos selvagens,  

XAVIER, Francisco Cândido. Maria Dolores. Pelo Espírito Maria Dolores. IDEAL. 

 

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

