Informativo de Agosto

“Amor quando dividido, não diminui, pelo contrário, se fortalece e multiplica!”
Como ajudar?
A Casa do Papai Noel sempre procura acolher e ajudar a todos que chegam, mas também
enfatizar que todos podem fazer o mesmo, respeitando seus limites e possibilidades. Muitos
se privam de exercer o voluntariado, pois ficam presos a falsa ideia de que só através do
investimento de recursos materiais, é possível levar algum tipo de auxílio a quem precisa. Não
há maior equívoco que esse! Para fazer o bem, é necessário investir recursos financeiros, mas
é imprescindível doar um pouco de nós. Nosso tempo, nossa alegria, nossa bondade, nossa
acolhida, nossos talentos e aptidões, reconhecer que, se não podemos resolver pessoalmente
o problema, é possível buscar auxílio e unir forças para fazê-lo. Ser voluntário é um exercício
diário de humildade, generosidade, desprendimento e amor ao próximo, e quem não possui
pelo menos um desses requisitos? Quando se começa, um novo mundo surge diante de seus
olhos e uma nova pessoa surge dentro de nós. Como ajudar? Diga-nos você, o que pode fazer,
ou melhor, faça sempre que puder, desde que faça bem a você e a quem receber.
E, por falar em maneiras diferentes de
fazer o bem...
Através da Casa do Papai Noel, uma de
nossas renas (Paulo Rolo) pôde indicar a
Casa Geriátrica São Mateus para que o
grupo Embratel, Claro e NET, ou seja,
America Movil pudesse adotar o asilo e,
em parceria com a Tintas Coral,
promovesse
um
Mutirão
de
Solidariedade. Para quem não conhece, a
Casa Geriátrica São Mateus fica em uma
área de alto risco e sofre com a carência
de recursos, mas luta para manter os 74
idosos residentes com o mínimo de
dignidade. Nossa alegria por saber que
receberam esse carinho e nosso
agradecimento a quem o proporcionou.
Parabéns a todos, pela bela iniciativa,
que permaneça, se fortaleça e cresça
cada vez mais.
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Rifa Solidária
A primeira edição deu tão certo que resolvemos repetir. O melhor foi saber que a pessoa
contemplada reverteu o prêmio em vários outros benefícios para a família. Rifa mais solidária
que essa não existe e certamente trará muitos benefícios a quem ganhar esse ano.
Então, vamos lá... Serão rifados 1000 números, do 000 ao 999, ao custo de R$ 15,00 cada,
onde o número premiado será composto pelos 03 últimos números do 1º prêmio da Loteria
Federal do dia 12 de novembro deste ano. Ou seja, se o 1º prêmio da Loteria Federal for o
número 12.345, ganha quem tiver o bilhete de número 345. Simples assim... E qual será o
prêmio? Quem ganhar leva um Iphone 6 novinho para usar ou presentear. Animados?
Os bilhetes estarão disponíveis para venda a partir do dia 03 de setembro. Falta muito? Não se
preocupem, comecem desde agora a pensar positivo e aumentem suas chances de ganhar.
Reunião
Renas, preciso que compareçam no dia 03 de setembro, às 10:30h, na Casa do Papai Noel para
a retirada dos bilhetes para venda da Rifa Solidária e uma animada confraternização. Conto
com a presença de todos.
Desejo aos meus queridos aniversariantes uma vida longa e próspera, com muita saúde,
esperança, sonhos, alegrias, amor, amigos, sucesso e tudo mais que mereçam. Amo vocês!
Aniversariantes
01/08 = Claudia Monteiro
02/08 = Valéria Avólio
06/08 = Suely Antonio
07/08 = Kaká
11/08 = Ilmara
13/08 = Jurema (Rio das Ostras)
17/08 = Ana Saporito
18/08 = Lenir (Mãe da Juliana) e Fátima Daflon
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