
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 

 

Eu quero ser voluntário 

O voluntariado mostra uma nobreza de espírito e deve ser incentivado, não importa qual seja a 

causa que o voluntário escolha abraçar. Se for cuidar de animais, o mérito é dobrado, pois eles não 

têm outra forma de retribuir, a não ser com um olhar de gratidão e seu amor incondicional. 

Você conhece algum vizinho seu que acolhe animais de rua? O que você pensa realmente sobre 

ele, que é um louco, que seu quintal fede, que os animais fazem barulho, que eles nem deveriam 

estar ali ou você pensa que aqueles animais todos são SEUS também e resolve fazer algo? Pois 

bem, cada animal de rua é responsabilidade de toda a sociedade, todos os cidadãos têm o dever 

moral de ajudar esses animais e, acima de ser um dever, todos temos o DIREITO de adotar um 

desses animais, trazendo para dentro de nossas casas um ANJO que Deus enviou para nos ensinar 

o que é o verdadeiro AMOR. Cada voluntário encontra sua forma particular de ajudar e o que 

importa é a intenção sincera de fazer algo para acalmar a dor e a fome de um cachorro ou gato de 

rua, já que dor e fome são iguais para todos os seres vivos, inclusive nós. A maneira mais prática 

de tomar uma atitude é adotar um animal e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Depois 

disso, se quiser prestar serviço em uma ONG, melhor ainda. 

 


