
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 

 

Olha o passarinho 

Gatos e cachorros não conseguem digitar nesses nossos tecados. Um gesto simples como o de 

fotografar um animalzinho abandonado e postar sua foto nas redes sociais pode salvar uma vida. 

Quantas outras formas de voluntariado você conhece?  

Você encontrou um cachorrinho machucado ou uma ninhada de gatinhos cuja mãe morreu e eles 

ficaram sem o leite e o carinho dela. Que tal prestar os primeiros socorros, manter os bichinhos 

alimentados e aquecidos – isso é muito importante – tirar uma foto deles e postar nas redes 

sociais com um breve relato do que eles precisam? Você só precisa de UMA foto bem nítida e de 

um texto claro, dizendo O QUE aconteceu com os bichos, ONDE você pode ser contatado, QUEM 

responde pelos bichos, informações básicas assim. Um exemplo que ocorreu comigo: uma gatinha 

deu à luz cinco bebezinhos dentro de um bueiro, saiu para buscar comida e foi atropelada. Com a 

ajuda de um vizinho, eu retirei os gatinhos do bueiro e os levei imediatamente para casa, 

mantendo-os quentinhos. Uma vizinha postou a foto deles no Whatsapp e nós, em questão de 

horas, localizamos uma outra gatinha que estava amamentando e que foi a mãe-de-leite que os 

salvou. Sempre seja bem claro sobre o que você busca – lar temporário, amamentação, lar 

definitivo – e coloque seu telefone, e-mail, cidade, tudo que facilitar sua localização. Depois, é só 

espalhar pela corrente do bem e ir dormir tranquilo, sabendo que salvou uma vida. 

 


