
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 

 

Suprindo uma necessidade 

O voluntariado e a adoção de um PET são duas atitudes que trazem benefícios a todos os 

envolvidos. Quem pensa estar doando, na verdade, está recebendo muito mais do que doa e a 

corrente do bem é uma força que cresce o tempo todo, levando LUZ por onde passa. 

Trazer um animal para casa pode parecer estranho, se você nunca teve essa experiência. O 

bichinho chega assustado, pode ficar encolhido durante dias num cantinho e até fazer xixi fora do 

lugar, pois é um bebezinho que foi arrancado da mãe e que tenta se adaptar a um mundo 

totalmente novo, onde ninguém fala a língua dele. Se você adotar dois animaizinhos, um 

certamente se apoiará no outro e a adaptação será menos dolorosa. Quem serve a uma causa 

socioambiental como voluntário, normalmente sente uma satisfação interior, de dever cumprido, 

elimina energias negativas e volta para casa muito feliz por ter sido útil. Adotando ou 

voluntariando, você faz uma atividade física e combate o diabetes, hipertensão, colesterol, o 

sedentarismo, a depressão e o estresse. Fazer o bem não tem contraindicação e serve para 

aproximar as famílias, estreita laços de amizade e melhora o íntimo de cada cidadão. Imagine 

quantos suicídios e crimes violentos poderiam ser evitados, se fosse interrompido em algum ponto 

o círculo vicioso de enxergar o vizinho como inimigo e se preparar para a guerra. Cada pessoa 

pode ser um amigo em potencial e você, ao invés de se estressar com o noticiário policial, pode 

salvar vidas com requintes da caridade e contribuir para o surgimento de um mundo melhor, aqui 

e agora, suprindo aquele vazio gelado da alma, que insistem em nos dizer que é normal, mas não 

é. Normal é ser e fazer ser feliz. 

 


