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1. DATAS FESTIVAS! 
 

 14/ago – 

 Dia dos Pais!  
 

FELIZ  ANIVERSÁRIO para 

 Renata – dia 2/agosto fará 11 anos! 

 Kauã – dia 9/agosto fará 6 anos! 

 Riliel – dia 11/agosto fará 12 anos! 

 Tia Nicole (Conselheira) – 31/jul 

 Tio Adonis (Conselheiro) – 11/ago   

 Tia Florinda (Presidente) – 16/ago   

 

2. AINDA SOBRE UMA SEGUNDA CASA! 

Na busca por uma nova moradia temos como objetivos principais: 

 Reduzir distância e tempo de deslocamento entre as duas casas-lares (em média 3 a 4 km da Casa 1 – 
Rua Francisco Scremin); 

 Buscar região com maior facilidade de escolas no entorno; 

 Buscar regiões com vizinhança mais adequada a formação extracurricular das crianças; 

Você sabe de alguma boa casa de 4 quartos, 2 banheiros, sem escada e com algum jardim (outros detalhes a 

gente dá um jeito), e que fique em bairros próximos ao Ahú?  Por exemplo: 

- Abranches - Barreirinha - Hugo Lange - Juvevê - São Francisco 

- Ahú - Boa Vista - Itupava - Mercês - Taboão 

- Alto Da Gloria - Bom Retiro - Jardim Schaffer - Pilarzinho - Vista Alegre 

- Bacacheri - Cabral    

 Se você sabe de alguém ou alguma empresa que possua um imóvel com as condições descritas 
acima, e que esteja disposto a cedê-lo em comodato; ou,  

 Em segundo lugar, se você sabe de alguma casa para alugar com estas características,  

 E/ou se você puder participar do aluguel patrocinado (já temos alguns candidatos!) – Que tal contribuir? 

Por favor, entre em contato pelo telefone (41) 3343 0928 [escritório Casa1] ou pelo (41) 3373 4861 [escritório 

Casa2] e fale com a Daniele, com a Stheffanny, Eliana, ou Josiane. Deixe seu nome e entraremos em contato. 

                             Nós, do Conselho da Casa do Pai e as crianças acolhidas, somos imensamente gratos! 

 

3. Outras NOTÍCIAS!  

o Contratamos nova Assistente Social, Eliana – para dar continuidade ao Projeto Crescer em Família. 

o A Psicóloga Adriana não faz mais parte do quadro de colaboradores da ACP 

o O Felipe mudou de escola – classe especial somente na Barreirinha! 

o O Wiliseu está frequentando o CEEBJA para concluir o Ensino Fundamental! 

o Anderson fez exame de ponta de faixa no Muay Thai. 

o Recebemos visita regular (tri-mestral) da Equipe do Ministério Público (MP) nas duas casas.  

o Estamos revendo o Regimento Interno da ACP – ufa!  

o Recebemos doações de botas de borracha e capas de chuva para revertermos em $ para a ACP.  

 



 

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 

 

PARA REFLEXÃO: À Procura de Deus  

 

Uma velha narrativa indígena fala de um homem que, certo dia, sentiu uma grande necessidade de Deus. 

Então, dentro de sua alma, sussurrou: Deus, fale comigo. Preciso imensamente ouvir Sua voz. 

No mesmo instante, no galho próximo, o canto de um rouxinol encheu a natureza. 

O homem não se apercebeu da beleza do canto, nem da mensagem que vinha na musicalidade e 
repetiu: Deus, fale comigo! 

Nesse instante, a natureza modificou sua feição e um trovão ecoou nos céus. 

Ainda assim, o homem foi incapaz de ouvir. 

Olhou em volta e disse: Deus, deixe-me vê-lO. 

E uma estrela brilhou no céu. Logo mais, milhões de pequenas lanternas brilharam por todo o manto da noite. 
A lua se desfez em luz de prata e se espelhou nas águas do lago. 

Mas o homem não notou. Agora, quase desesperado, começou a falar mais alto: Deus, mostre-me um milagre. 

E uma criança nasceu. Contudo, o homem não sentiu o pulsar da vida no novo ser que surgia, esperançoso. 

O homem começou a chorar e disse: Deus, sinto-me tão só. Toque-me e deixe-me sentir que Você está aqui 
comigo... 

E uma borboleta pousou suavemente em seu ombro, abrindo e fechando as asas multicoloridas. 

O homem levantou o ombro e a espantou. 

*   *   * 

O estudo da natureza nos mostra, em todos os lugares, a ação de uma vontade oculta. 

Por toda parte, a matéria obedece a uma força que a domina, organiza e dirige. 

O espetáculo da natureza, o aspecto dos céus, das montanhas, dos mares, apresentam ao nosso Espírito a 
ideia de uma Inteligência oculta no Universo. 

Em cada um de nós existem fontes de onde podem brotar ondas de vida e de amor, virtudes, potências 
inumeráveis. 

É aí, nesse santuário íntimo, que se pode procurar Deus. Deus está em nós. As almas refletem Deus como 
as gotas do orvalho da manhã refletem os raios do sol, cada um deles segundo o seu próprio brilho e grau 
de pureza. 

É dentro de si mesmos que todos os homens de gênio, os grandes missionários e os profetas, conheceram 
Deus e Suas leis e as revelaram aos povos da Terra. 

*   *   * 

É consolador poder caminhar na vida com a fronte levantada para os céus, sabendo que, mesmo nas tempestades, no 
meio das mais cruéis provas, no fundo dos cárceres, como à beira dos abismos, uma Providência, uma Lei Divina, 
paira sobre nós. 

Um Pai que observa os nossos atos e que, de nossas lutas, de nossas lágrimas, faz sair a nossa própria glória e a nossa 
felicidade.                                                     Redação do Momento Espírita, com base em Prece indígena, de autoria ignorada  

e no cap. IX, pt. 2, do livro Depois da morte, de Léon Denis, ed. Feb. Em 8.1.2013. 

4. AGRADECIMENTOS!  

Aos doadores e associados  

o pelos alimentos – frutas, legumes e verduras, leite e carne em geral, além das guloseimas!;   

o pelo material de limpeza e produtos de higiene. 

o Que já entraram em contato para ajudar na procura e no rateio de aluguel para a Casa 2 (meninas) 

o Pelo tempo e $$ doados!      

NOSSO MUITO OBRIGADO!!  

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

