
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 

 

Onde, como e quando ajudar 

Nosso grupo de voluntários já existe, os animais precisam de nosso trabalho e nós sabemos que 

apenas o amor à causa não basta. Está na hora de nos tornarmos visíveis e de recebermos 

parcerias e apoio da sociedade toda. 

Uma pessoa nos procura e quer adotar um animalzinho. Uma empresa quer nos apoiar, doando 

muita ração ou produtos de limpeza. ONDE fica nossa sede? Nós temos um SITE, nem que seja 

uma página no Facebook? Temos um porta-voz oficial, que fale em nome de nosso grupo? Nós 

realizamos EVENTOS DE ADOÇÃO em um local e horário definido? De que nós precisamos de 

verdade, de uma tonelada de ração ou de um mão-de-obra para uma boa faxina? Sim, as pessoas 

querem ajudar a salvar os animais, mas VOCÊ SABE CLARAMENTE DO QUE SEU GRUPO PRECISA? 

Será que, quando alguém quer adotar um dos seus resgatados, essa pessoa tem de peregrinar e 

colocar um detetive atrás de você, pois você é impossível de ser encontrado? Quando algum 

repórter quer divulgar sua ONG, ele precisa de uma bola de cristal e tem de implorar para que 

alguém fale em nome de sua ONG? Mesmo que não haja animais disponíveis naquele dia para 

adoção, será que você mantém rigorosamente um dia e um horário – como se fosse um ponto 

comercial – no mesmo local para ORIENTAR as pessoas? 

 


