
 

VIVA A 

PRIMAVERA! 

 
          INFORMATIVO #09 - setembro 2015 

 

1. Programe-se!  

 07/set – Independência do Brasil 

 08/set – Dia de Nossa Senhora da Luz dos   
Pinhais – Padroeira de Curitiba 

 08/set – Dia Internacional da Alfabetização 

 12-13/set – participação de Matheus, Wiliseu, 

Anderson e Mateus de Grupo de 

Mocidade em São Paulo.  

    21/set – Dia da Árvore 

 21/set – Dia Internacional da Paz  

 23/set – Início da Primavera  

 23/set – Dia Internacional contra a exploração 
sexual e o tráfico de mulheres e crianças.  

 Nenhum ANIVERSÁRIO em setembro! 

 Em Outubro – almoço e bazar (data a ser definida!) 

2. Aconteceu!  

 Agosto – mudanças na composição da Diretoria Executiva, devido a problemas pessoais precisaram se afastar: 

Lourdes – presidente e Letícia – 1ª. Tesoureira, assumindo os cargos, seus vices, Florinda e Rosa respectivamente. 

Também pediu afastamento o segundo secretário, Emerson.  

 Conserto das instalações da rede de esgoto da Casa 1 para adequação às exigências da SANEPAR.  

 Exame de faixa de Muay Thay do Anderson na Academia Killer Bees do Mestre Vidal – passou para a faixa branca 

com ponta vermelha.  

 Festa de Aniversário para Riliel e Samuel realizada por padrinhos e amigos. 

 Inicio de atividades da mais nova voluntária Cisoley e da voluntária Miriam na unidade do Mossunguê. 

 Participação equipe técnica na Pré Conferência de Assistência Social na Regional Santa Felicidade. 

 Participação de técnica na Conferência dos municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 Semana de observação do Matheus jogando na Escola de Futebol do Trieste p/ o time de base do Atlético.  

 Início do Curso sobre Empreendedorismo para o pessoal da Casa 1, Ahú, com a Renata Reggiani da 

QualiDesign, a ser realizado todas as quartas feiras. 

 20/agosto – Nicole seguiu para sua nova aventura com seus pais! Que seja muito feliz!  

 28/agosto – o Dia Nacional do Voluntariado, busca reconhecer e destacar o trabalho das pessoas que doam 

tempo, trabalho e talento, de maneira voluntária, para causas de interesse social e para o bem da comunidade.   Em 

Curitiba – Centro de Ação Voluntária – O que você faz transforma o mundo! Fundado em 1995, o CAV prepara 

voluntários “para que identifiquem suas causas e contribuam com a transformação social.” 
http://www.acaovoluntaria.org.br/index.php?area=iniciativas 

3. Nossos Agradecimentos!  

Solidários, seremos união. 
Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. 

                                           Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos.     Dr. Bezerra de Menezes 

 

 À voluntária Renata, pelo Curso de Empreendedorismo. 

 Às voluntárias pedagogas que se ofereceram para dar aula de reforço para as crianças.  

 Aos Voluntários que contribuíram com doações de alimentos em geral.   

 Aos Voluntários que contribuíram com doações diversas: roupas, brinquedos e coisas para casa. 

A TODOS os VOLUNTARIOS que têm contribuído de uma forma ou de outra para que todas as Crianças 
que foram e estão abrigadas pela Casa do Pai possam ter um FUTURO MELHOR! 

 
4. Quanto tempo faz que você curtiu a FANPAGE da CASA DO PAI no FACEBOOK?        

         Confira: https://www.facebook.com/casadopai  

         Então curta e convide seus amigos!  Cada curtida é sua contribuição para divulgar essa ONG de todos nós: A Casa do Pai! 

http://www.acaovoluntaria.org.br/index.php?area=iniciativas
https://www.facebook.com/casadopai


 

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 

 

5. Quanto tempo faz que você entrou no site da CASA DO PAI ou fez uma DOAÇÃO para o ‘DOE FUTURO’?      

Confira: http://www.casadopai.org.br/doe-futuro  

 

6. Necessidades deste mês: 
o Voluntários para o corte de grama da Casa 2 – Mossunguê; 

o 2 mesas e cadeiras para as salas de estudos das duas casas; 

o Devido à crise atual, a contribuição dos itens abaixo diminuiu consideravelmente, e temos tido a necessidade 

de pedir a sua contribuição. Obrigada!  

 Frutas, verduras e legumes para as 2 casas 

 Leite integral  

 Produtos de Higiene e limpeza 

 Aumentar o número de doações de carne. 

 

7. É primavera!  

A primavera é uma estação que costuma alegrar e inspirar grande número de pessoas. Poucos lhe são 

indiferentes. 

É lembrada como a estação das flores, pois essas costumam ser exuberantes nessa época, alegrando nossos 

olhos com um espetáculo de cores. 

O ar se enche do aroma das flores e nos provoca sensações de bem estar, não raro nos trazendo boas 

lembranças de outras primaveras, pois o sentido do olfato tem uma forte ligação com a memória. 

Os pássaros iniciam a época de seu acasalamento e, a cantar, convidam um parceiro para dar continuidade 

à sua espécie, perpetuando a vida. 

No ar o pólen das flores busca espécimes similares para que o espetáculo visual tenha continuidade. 

Sem dúvida é uma estação na qual há uma verdadeira explosão de vida na natureza! 

E nós, seres humanos nos contagiamos com tal exuberância. As novas temperaturas convidam a sair, ao 

contrário do frequente ensimesmamento do inverno. 

Cuidamos de nossos jardins, podamos nossas árvores para que seus brotos sejam mais fortes e esperamos. 

Mas, não raro, passadas as primeiras semanas, as cores da natureza já não chamam mais nossa atenção, pois 

deixam de constituir novidade. 

Voltamos à rotina. É necessário que um novo inverno nos faça desejar novamente a primavera. 

Assim também nos comportamos em nossas relações afetivas. Quando conhecemos alguém que desperte 

em nós o amor, sentimos, inicialmente, uma imensa alegria, e passamos a nos comportar de maneira 

diferente. 

Tal qual na primavera, nossos sentimentos parecem flores a se abrir. Nossas atitudes em relação à pessoa 

amada são delicadas. 

Nossa voz possui um tom de ternura tal qual o canto de um pássaro. 

Quando amamos emitimos pensamentos que modificam nossa fisionomia, estampando em nossa face um 

sorriso constante. Da mesma forma que o perfume das flores nos atrai, os pensamentos nobres atraem 

pessoas à nossa volta. 

Ao emitirmos bons pensamentos modificamos a energia que nos rodeia, a energia na qual nosso corpo está 

imerso. 

Não é à toa que a Ciência tem demonstrado que quem ama mantém a saúde, atrasa o envelhecimento de 

suas células, e vive mais. 

No entanto, frequentemente, deixamos o tempo transformar o sentimento em algo rotineiro, esquecemo-nos 

de adubá-lo e de regá-lo, pois já não nos é mais uma novidade. 

Permitimos o calor das discussões e, depois delas, o esfriamento da distância e da desatenção. 

Então, tal qual em relação às estações, aguardamos por uma nova primavera embora não nos esforcemos 

por ela, esquecidos de que somos plenamente responsáveis por nossos sentimentos. 

O amor verdadeiro é sólido, dá abrigo e segurança qual  frondosa árvore sob a qual nos abrigamos. As 

intempéries não mais a vergam. 

Mas essa árvore foi um dia uma semente que germinou em solo fértil, que foi regada pelas chuvas, que se 

enraizou progressivamente até se tornar sólida e bela.  

Lembremos sempre que o amor não prescinde de cuidados, de pequenas atenções, de carinho, pois se 

amamos, mas não exteriorizamos este sentimento, de forma equilibrada e constante, algum dia ele poderá 

ser esquecido.                                                                                       Redação do Momento Espírita. Em 27.11.2009.   

http://www.casadopai.org.br/
http://www.casadopai.org.br/doe-futuro

