
Animais são ANJOS 

ANIMAIS SÃO ANJOS - ADOÇÃO DE ANIMAIS COMO FATOR DE MELHORIA DA SAÚDE MENTAL 

Vamos tratar deste assunto seríssimo - que é o respeito à VIDA - em diversos artigos como este. Só 

que a necessidade de socorro é urgente e não pode chegar em capítulos, pois, neste exato 

momento, milhares de animais estão amontoados em ONGs à espera da morte ou de uma alma 

caridosa que os leve para casa e lhes dê carinho e um lar de verdade. Então, enquanto você 

acompanha estes artigos, aproveite para contatar a ONG que você já conhece e adote ainda hoje 

um ou dois animais, não importando em que estado eles estejam - doentes, sujos, idosos. Adote 

com o coração, assuma a sua responsabilidade social e faça da sua casa um verdadeiro LAR, onde 

reine a paz e o amor do Deus que todos invocam, mas a quem poucos seguem de verdade. Seja 

você o bom samaritano deste tempo e cuide de uma vida, pois cada uma delas é importante e faz 

muita falta! 

Este texto é uma colaboração voluntária do Jornalista ErasmodeOliveira, que cede os direitos 

autorais para que você possa reproduzir estas informações em sua integralidade, citando a 

fonte. Contato: ErasmodeOliveira@gmail.com 

 

Ajudando uma ONG 

A ideia de uma entidade que ajude de verdade aos animais jamais deve ser a de se tornar um 

estacionamento de animais indesejados. Uma sociedade que encara assim esses seres vivos, está 

podre e a ONG que se dispõe a reforçar essa ideia, mais atrapalha do que ajuda. 

Você se comove quando vê um animal abandonado nas ruas? Assim como você, milhões de 

pessoas ao redor do mundo também querem fazer algo concreto para ajudar um bichinho em 

situação de risco. Alguém resolve levar o animal para casa, e isso é bom para os dois. Pessoas e 

bichos foram feitos para conviverem em paz e a presença de um animal de estimação na sua vida 

só faz bem. Acontece que algumas pessoas veem quanto é bom cuidar de um cachorro ou gato e 

logo encontram outro e mais outro. Os vizinhos começam a ver a casa dessa pessoa como se fosse 

um depósito e passam a abandonar mais e mais animais ali, o telefone da pessoa vira um serviço 

de emergência e o que seria um ato de caridade se transforma em um pesadelo, principalmente 

para os animais ali estocados. Aí, começa um interminável ciclo de pedidos de doações, mais 

animais chegando o tempo todo e o bando de hienas em torno gargalhando ao ver um voluntário 

bem-intencionado se tornar um "louco dos gatos", como se esse retrato não mostrasse o grau de 

ignorância da cidade inteira, que deveria procurar o voluntário para adotar dele alguns animais e, 

assim, dividir o privilégio de cuidar desses anjos de quatro patas que Deus enviou à Terra para 

ensinar à Raça Humana aquele amor que tínhamos como herança do nosso Criador e que se 

perdeu ao longo do tempo. 

 


