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1. FESTIVIDADES & ATIVIDADES!  

 

2, 3 e 4  
9, 10, 11 
16,17, 18 
Dezembro 

5 crianças da Casa do Pai, Renata e Karolyne, Charles, 
Endreu e Felipe, participam da apresentação do Coral 
Bradesco com o tema A inesquecível viagem de Natal 
– no Palácio Avenida  

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/11/brade
sco-aposta-em-tecnologia-para-espetaculo-de-natal-
deste-ano.html  

A Apresentação inicia às 20:00 e tem 45 
minutos de duração + os fogos de artificio. 

3/dez  Confraternização de Natal com o Grupo Colmeia Déborah   

5/dez  
Dia Internacional do Voluntario para o desenvolvimento 
Economico e Social  

 

5/dez  Maria Vitória faz 7 aninhos!  Parabéns – Vitória!  
7/dez  Joice faz 14 anos!  Parabéns – Joice!  
10/dez Confraternização de Encerramento Evangelização   

11/dez Café Natalino com a Família da Annette  

12/dez  Atividades Natalinas com Grupo de voluntários da Vivo  

17 e 18  Café da Manhã com o Grupo Amigos do Bem – C1 e C2   

24/dez Ceia de natal com a Família da Rocio   

25/dez  Dia de Natal – Dia do Nascimento de Jesus   

26/dez Dia da Lembrança  

31/dez  Dia de São Silvestre  

Dia da Lembrança  http://www.calendariobr.com.br/dia-da-lembranca#.WEHp4LIrLIU) 

 
O Dia da Lembrança é festejado um dia após a celebração do Natal, que comemora o nascimento de 
Jesus Cristo, ou seja, em 26 de Dezembro. 

O Dia da Lembrança está no nosso calendário oficial de celebrações, mas nunca houve de fato uma 
explicação clara para que esse tenha sido escolhido como um dia para lembrar, e como um dia para se 
comemorar o ato de lembrar. 

O que se imagina é que o dia 26 de Dezembro foi escolhido por acontecer logo depois do Natal, e como 
essa celebração já nos obriga a retomar muitas reflexões e pensamentos seria um bom momento para 
instituir o dia da lembrança. Pesquisadores e historiadores também fomentam esse mesmo pensamento. 

Além disso, o dia da lembrança também retoma a ideia que os antigos romanos cultivavam, de que o 
coração era o centro da nossa memória e, portanto, o verdadeiro responsável pelas nossas recordações. 
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Não é por acaso que no nosso vocabulário está a expressão “de cor”, que basicamente significa lembrar ou 
saber algo de coração. 

O que é comemorado nesse dia? 

No dia da lembrança é celebrada a nossa possibilidade enquanto seres humanos de reviver através da 
memória os maravilhosos momentos que tivemos e até mesmo os péssimos, pois de alguma forma eles 
foram importantes para a nossa formação e para a nossa identidade enquanto pessoas 

Nessa data o ideal é que se recorde tudo de bom e de ruim que ocorreu há muito ou a pouco tempo atrás, 
para aproveitar novamente todas as sensações que aqueles instantes específicos te proporcionaram, 
sejam elas totalmente positivas, totalmente negativas ou mistas. 

Que tal lembrar daquele almoço com os avós, na infância? Ou recordar o “fora” que levou da primeira 
garota que gostou? Talvez guardar alguns minutinhos para recordar com carinho o seu animal de 
estimação que já se foi também faça muito bem! 

É bem provável que recordar a formatura no colégio, o primeiro porre na faculdade, o encontro com o cara 
dos seus sonhos, seu noivado e seu casamento sejam momentos óbvios que estarão na sua lista de 
lembranças que vem logo a mente, mas também vale voltar àquelas que não são menos especiais, mas 
que não aconteceram em ocasiões únicas, como uma conversa reflexiva e descontraída com seu melhor 
amigo ou a primeira vez que você escutou a música que hoje nunca para de ouvir. 

Além de lembrar tudo que te fez bem e que te fez mal em diferentes graus o dia da lembrança também é 
válido para mostrar para outras pessoas que elas são importantes para você. Um cartão, um telefonema, 
um e-mail, um comentário em uma rede social. Se for possível, que tal visitar essa pessoa ou convida-la 
para sair, para viverem juntos esses momentos de deliciosa nostalgia? São possibilidades interessantes, 
afinal, a graça da vida é ter histórias para contar e elas perdem muito do sentido se não são compartilhadas 
com aqueles que mais amamos!  

2. Sobre destinação do seu IR  

Até 31 de dezembro, vocês podem destinar parte do seu IR Devido para o projeto ‘Aquisição de subsídios...’ 

Para o bom funcionamento do dia-a-dia das casas e qualidade de atendimento às crianças e adolescentes, 

a Casa do Pai realmente necessita de sua destinação, pois do valor aprovado (R$ 264.947,41 – projeto 

elaborado de acordo com as necessidades para o bom andamento das casas), somente foi captado R$ 51.018,62 

até agora! Veja descrição do projeto e como doar em: http://www.fas.curitiba.pr.gov.br/formulariodoacao.aspx?fundo=2     

                    Que tal destinar e saber onde realmente seus impostos serão utilizados? 

3. NOTÍCIAS...  

O 2º RISOTO SOLIDÁRIO A CORRENTE DO BEM aconteceu em 26/nov.  Metade da verba foi para o 
Hospital Erasto Gaertner e a outra metade foi dividida entre 6 entidades beneficentes, entre elas a CASA 
DO PAI – o que rendeu R$ 2000,00 

4. Sobre a SEGUNDA CASA! 

Estamos no processo de finalizar a documentação para o aluguel da segunda casa que fica bem próxima à 
casa 1. Contamos com 5 sócios que se dispuseram a contribuir com o aluguel, dentro do que havíamos 

sugerido:  Aluguel patrocinado - um grupo de doadores para bancar o aluguel; Mas ainda não chegamos ao valor 

do aluguel total.  

Se você pode contribuir com uma parcela para esse aluguel, por favor, entre em contato pelo telefone (41) 
3343 0928 [escritório Casa1] ou pelo (41) 3373 4861 [escritório Casa2] e fale com a Daniele ou com a 
Stheffanny. Deixe seu nome e entraremos em contato.  

Pretendemos fazer a mudança de casa somente em janeiro por causa da finalização do ano letivo e da 
transferência de escolas, para não impactar tanto na vida dos pequenos. 

5. ASSEMBLEIA GERAL – ESTATUTO SOCIAL 
Conforme divulgado no site da ACP http://www.casadopai.org.br/index será realizada uma Assembleia Geral 
Ordinária para aprovação do novo Estatuto da ACP. Convocamos todos os sócios em dia com sua contribuição 
para participarem dia 7/dez – 1ª convocação às 19:00 e 2ª às 19:30, Rua Francisco Scremin, 156. 
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