
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 preciso de voluntários 

Sou um cidadão comum, que arregaçou as mangas, acolheu muitos animais e agora eu preciso de 

ajuda para continuar minha obra de caridade. Como eu devo receber a ajuda de outros cidadãos 

de bem como eu? 

O que começou com apenas um cachorrinho, hoje se tornou um trabalho muito maior e você 

precisa de mais braços. As pessoas em volta também estão atentas e querem lhe ajudar. O melhor 

conselho é que todos tenham boa-vontade e se aceitem como IRMÃOS, todos abraçando a mesma 

causa de AMOR aos animais e de GRATIDÃO a Deus. Paciência e amor incondicional de todas as 

partes, sempre pensando no bem-estar dos animais, todos deixando bem claras as formas reais de 

se ajudar e se dispondo a dialogar e a dar de si. O líder, definindo claramente e em grupo o que é 

realmente necessário, dando um rumo para que cada um que chega possa fazer sua parte, 

aproveitando a energia que o moveu a se juntar à causa. O líder precisa entender que é seu dever 

respeitar e orientar cada voluntário para que a obra prossiga em harmonia. O trabalho sem 

remuneração pode ser estressante, se não houver diálogo e regras claras, pois, ao contrário de 

uma atividade comercial, não se pode “abrir falência” de um trabalho que se faz com o coração e é 

aí que o líder deve ter o máximo amor e respeito por cada pessoa que estiver sinceramente 

buscando ajudar.  

 


