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    INFORMATIVO #012 - dezembro 2015 

1. SÃO FRANCISCO E O PRIMEIRO PRESÉPIO [Texto de Dorothy Prescott] 

Um fato que nem todos sabem é que São Francisco de Assis foi o responsável por um dos mais famosos símbolos 

do Natal: o presépio. A idéia nasceu do seu desejo de tornar as grandes verdades de Deus tão compreensíveis 

que todas as pessoas as pudessem entender. E um certo Natal, teve a idéia de mostrar às pessoas como 

deveria ter sido, na realidade, o nascimento de Jesus, com toda a pobreza e desconforto. 

Procurando, ele encontrou o lugar certo para isto: uma grande pilha de pedras numa montanha fria próxima 

ao vilarejo de Greccio na Itália em 1223. Na fenda ao lado da encosta encontrou uma caverna. Ali decidiu 

reconstruir o presépio. Pegou um boi e um burro, e colocou uma imagem do menino Jesus numa manjedoura 

entre eles. 

A notícia do que ele fazia se espalhou por toda a região. Seguindo em direção a caverna da montanha 

desolada, se via à noite, um fluxo constante de homens, mulheres e crianças carregando tochas e velas para 

iluminar o seu caminho. Depois todos se aglomeravam à entrada da caverna olhando Iá para dentro. Até 

parecia que era meio-dia, escreveu alguém que esteve Iá, naquela meia-noite cheia de alegria para homens 

e animais, a multidão se aproximava; todos tão felizes por estarem presentes na reconstrução do eterno 

mistério. O próprio Francisco cantou a história do Evangelho com uma voz forte, doce e clara, conta o 

observador. Depois ele pregou para as pessoas, da maneira mais terna, sobre o nascimento do Rei pobre na 

pequena cidade de Belém.  http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/especial_natal/sao-francisco-primeiro-presepio.html  

PRESÉPIO significa em hebraico "a manjedoura dos animais", mas a palavra é usada com freqüência para indicar o próprio estábulo. Jesus ao nascer foi 
reclinado em um presépio que provavelmente seria uma manjedoura, como as muitas que existiam nas grutas naturais da Palestina, utilizadas para 
recolher animais. Outra versão é que o presépio de Jesus era feito de barro, aproveitando-se uma saliência da rocha e adaptando-a para tal finalidade. 
Esta é, sem dúvida, a versão mais aceita. 

2. Programe-se! 
 05/dez – Dia Internacional dos Voluntários para o 

Desenvolvimento Econômico e Social 
 10/dez – Declaração Universal Direitos Humanos  

 19/dez – Trip Bar TRUCK PARTY  

 

 22/dez – Início Do Verão 

 24/dez – Dia Do Órfão  

 25/dez – NATAL  

 01/JAN – Dia De Confraternização Universal   &  

                       Dia Mundial Da Paz 

 ANIVERSÁRIOS em dezembro! 

 
 

 Joice – dia 07/dez faz 13 anos!  

 Edina (cuidadora) – dia 6/dez! Na ACP há 2 anos! 

 Daniele Weiss (contadora) – 24/dez – Há 20 anos voluntaria da ACP!  

 Leticia (colaboradora) – 25/dez – Há 8 anos voluntaria da ACP! 

 O NATAL DOS NATAIS – 25 ANOS

 

4 crianças da Casa do Pai cantam nas apresentações deste ano: Renata, Joice, 

Samuel e Charles. 

Programação 2015: Novembro: dia 27, 28 e 29.  

                               Dezembro: 4, 5, 6 e 11, 12, 13.  

As apresentações começam às 20:10 e terminam às 21:00. 

Mais informações no site: https://www.hsbc.com.br/1/2/natal 

 TRIP BAR TRUCK PARTY  

 

 

Data e local: Sábado 19/12/15 - das 11hs às 19hs - Rua Matheus Leme, 

754. https://goo.gl/maps/GrQBa6XbquM2  

Prestigiem esta festa! Pois parte do valor arrecadado será revertido para a 

Associação. Será muito divertido! Levem a família!  

Pois vai haver: sorteio de brindes, espaço kids, chopp artesanal, espaço 

gastronômico, palco para shows, ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, 

espaço Trip Art – isto tudo numa área de 1.000m² sendo 400m² de área coberta!

  

http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/especial_natal/sao-francisco-primeiro-presepio.html
https://goo.gl/maps/GrQBa6XbquM2
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3. Aconteceu em novembro... 

Com muita tristeza informamos que em 25/nov, uma das fundadoras e ativa voluntária, a Dona Lourdes, 

faleceu. Deixa muitas saudades nossa querida Amiga sempre muito atenciosa e preocupada com todos. 
     
 12/nov – Grupo Vagalumes levou Charles para comemorar seu aniversário. 

 28/nov – Dia Mundial de Ação de Graças  

 29/nov – Voluntário levou os meninos maiores ao jogo do Atlético.   

 Acadêmicos da Faculdade Camões realizaram doações de alimentos perecíveis, leite e produtos de higiene. 

 Doações de frutas e verduras realizadas por diversos voluntários.  

 Riliel se saiu muito bem e avançou de bloco no Kumon. Parabéns! 

 Anderson e Matheus Furlin que trouxeram o boletim com notas boas. Parabéns!  

 

4. Necessidades deste mês: 
o Aparelhos celulares (podem ser usados, mas funcionando!) para uso da equipe da Casa.  

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

o Armários para organizar os livros na casa 2 pode ser usado 

o Uma divisória para a salinha de estudos no Ahú. 

 

 Frutas, verduras e legumes para as 2 casas 

 Leite integral  

 Produtos de Higiene e limpeza 

 Aumentar o número de doações de carne. 

 

5. DINHEIRO DO LEÃO  
 O ano fiscal está findando mas ainda dá tempo para direcionar seu imposto devido para o FMCA - Fundo Municipal para 

Criança e o Adolescente – diretamente para a Associação Casa do Pai (http://www.casadopai.org.br/direcionamento-ir ) 

Projeto:  

      
[Selecione o projeto]

 

Contato: Daniele Meireles 

Email: acasadopai.adm@gmail.com  

Endereço: Rua Francisco Scremin, 156 - Ahú - CEP: 80.540-320 

Telefone: (41) 3343-0928 

Valor aprovado: 243.763,52 

Valor captado: 93.578,56 [Você ainda pode contribuir, faltam R$150.184,96!] 

Informações: 

Dar continuidade aos atendimentos oferecidos às crianças e adolescentes moradores das Casas Lares mantidos pela Associação Casa do Pai, garantindo 
qualidade e efetividade no atendimento prestado. Proporcionar ambiente acolhedor, semelhante a um Lar, durante o período de abrigamento; 
Oferecer alimentação de qualidade, condizente a faixa etária dos acolhidos; Promover a saúde física, emocional e mental das crianças; Garantir acesso 
à educação de qualidade, respeitando as particularidades de cada um dos acolhidos; Oferecer para as crianças atendidas pela Associação Casa do Pai 
transporte para as atividades planejadas pelas áreas da saúde, educação, social e de lazer; Proporcionar atendimento particularizado a situações de 
risco e abandono sofridos pelas crianças acolhidas; Buscar o fortalecimento de vínculos familiares visando a capacidade dos pais e/ou família extensa 
reassumirem seus filhos (Lei 8.069 art. 90); Garantir a contratação de equipe mínima para funcionamento das Casas Lares 01 e 02; Nosso público alvo 
consiste no atendimento de 20 crianças acolhidas na associação Casa do Pai, com faixa etária de 02 a 16 anos, de ambos os sexos, com ressalvas 
quanto aos adolescentes, conforme explicitado no corpo deste projeto.  

 

6. 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!  

 

 

7. 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  

 

8. Nossos Agradecimentos!  A TODOS os VOLUNTARIOS de TODAS as causas!  

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! 

http://www.casadopai.org.br/
http://www.casadopai.org.br/direcionamento-ir
mailto:acasadopai.adm@gmail.com
https://www.facebook.com/casadopai
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