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A. SOBRE o ALMOÇO em 5 de maio
Dentro de nossas comemorações de 25 anos de existência, aconteceu o 25º Almoço da Casa do Pai no domingo dia
5 de maio! Agradecemos a todos que colaboraram vendendo os convites, preparando as sobremesas, fazendo a
farofa e as massas, ajudando a tirar as mesas e a organizar o salão do almoço, doando os vinhos e atendendo nas
bebidas e sobremesas, confeccionando as peças para o bazar ou conseguindo arrecadar os itens de decoração,
artesanato e bijuteria, assim como, a todos os participantes que abrilhantaram com suas presenças.
Agradecemos ao Grupo SERVOPA pelo espaço cedido e ao BUFET BRONDIN – Irani e companhia especialmente
pelo preparo da deliciosa comida e pela doação de seu tempo para organizar o almoço!
A TODOS nossa gratidão! Sem vocês não teríamos uma festa tão gostosa!

B. Nova campanha – UMA CASA, UM LAR!
Foi lançada, durante o almoço, a nova campanha UMA CASA, UM LAR
com o apoio do Consórcio SERVOPA e da Agência WZ!
Mais detalhes no próximo informativo e no site da Casa do Pai – www.casadopai.org.br

C. Notícias financeiras do MÊS DE ABRIL
1) Ainda contamos com o SEU apoio – ASSOCIADOS, VOLUNTÁRIOS e DOADORES! Pois é através de sua colaboração e
comprometimento que temos conseguido levar este projeto adiante!
2)

Do valor total de R$ 236.500,00 do Projeto de Destinação de parte do Imposto sobre a Renda foram captados R$ 59.059,21
até 30/03. UAU! AGRADECEMOS A QUEM DESTINOU AO PROJETO!!!!! (Devido a trâmites legais – o valor estará disponível em julho!)

o

Pessoas jurídicas podem destinar 1% do imposto devido de seu lucro real diretamente para o Fundo Municipal para a
Criança e o Adolescente (FMCA) [...] e beneficiar diretamente as pessoas da nossa cidade.
o Pelos links você pode optar por doar para os fundos ou para um projeto específico de uma das instituições conveniadas.
O documento para fins de Imposto de Renda poderá ser solicitado pelo e-mail doacao@fas.curitiba.pr.gov.br ,
fornecendo os dados da empresa como nome/razão social, CNPJ, endereço completo, valor doado e data da doação.
o Além disso, ao longo do ano, pessoas físicas podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido entre o FMCA [...] e
demais instituições credenciadas.
3) O processo de formalização do Edital 013/18 finalmente foi concluído e formalizado. A previsão da liberação deste recurso será
em junho.

D. NECESSIDADES mensais!
Recebemos 6 kgs de carne e 1 pct de sabão em pó, e o liquidificador de doação! Muito obrigada!
E os meninos Samuel e Kaique já iniciaram as aulas de futebol!
Também já foram iniciadas as aulas de espanhol que as meninas pediram, e algumas aulas de reforço também já estão em
andamento, assim como as atividades de Terapia... e com diferentes grupos de voluntários para atividades nos fins de semana.
A todos os doadores, tanto de ‘coisas’ quanto de ‘tempo’, agradecemos muitíssimo!

▪
▪
▪
▪

Para o dia-a-dia das casas
CARNE e Leite longa vida
Absorventes e papel higiênico (6 adolescentes!)
Shampoo e condicionador para as meninas
Sabão em pó e amaciante

Outras necessidades
▪ Professor voluntário para aulas de yoga
▪ Voluntários para reforço escolar

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

F. AGENDE-SE! O próximo encontro: BUFFET DE RISOTO E SOPAS - programado para 6 de julho!
Local e valores a serem confirmados no próximo informativo.
Associação Casa do Pai - www.casadopai.org.br
Rua Francisco Scremin, 156. Curitiba – PR Brasil. CEP 80.540-320
Fone/Fax: (41) 3343 0928.
CNPJ nº 000.388.758/0001-49
Conta Bancária: Banco Itaú (341), Agência: 1538, Conta Corrente nº 39136-6
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