28 de Agosto - Dia Nacional do Voluntariado
Escrito por Gustavo Santos

Hoje era um dia que deveria ser apenas de comemoração e alegria por ser a data em que se
comemora o DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO.

De fato estamos alegres e comemorando pois mesmo sendo poucos, conseguimos em
algumas mobilizações, fazer chegar toneladas de doações (roupas, calçados, alimentos,
brinquedos e até móveis) a milhares de necessitados em diferentes estados do Brasil.

Mas por outro lado estamos tristes por ver que somos tão poucos a ponto de termos mais
doações (quase uma tonelada em 3 pontos de coletas) e que ainda não podem chegar a quem
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necessita, por sermos poucos a preparar tantas coisas.

Mas, nos lembramos da história que conta o seguinte:

Uma pessoa voluntária, no início do dia estava muito triste por causa de muitos
problemas. E chegou a ela a informação de que uma outra pessoa também estava muito
triste, com muitos problemas e precisando muitíssimo de ajuda.

Então ela se levantou, colocou sua tristeza e seus problemas no bolso e saiu a ajudar a
pessoa necessitada que ao vê-la chegando, se alegrou tanto que os grandes problemas
pareceram pequenos.

Depois de ter ajudado aquela pessoa, na caminhada de volta para casa, ao colocar a
mão no bolso viu que estava furado. E que os seus problemas que ali colocara junto
com suas tristezas haviam caído pelo furo.

Chegando em casa, se viu diante do espelho, que estava tão alegre por ter alegrado uma
pessoa, que nem se dera conta de que sua tristeza também havia desaparecido. Assim,
ao ser uma pessoa voluntária e dedicado algumas horas para ajudar uma pessoa triste e
cheias de problemas, havia ajudado a si mesmo livrando-se de tanta tristeza que estava
sentindo no início do dia.

Analisando este conto, nossa tristeza por sermos tão poucos dá lugar a alegria de sabermos
que mesmo assim estamos conseguindo fazer muito e podermos falar em toneladas e não em
quilos. E podermos comemorar neste nosso DIA DO VOLUNTÁRIADO!

Você que tem feito algo em favor de alguém, por um mínimo que seja, está de parabéns pelo
seu dia. E saiba que o seu mínimo, somado a tantos outros mínimos, nos ajudou a fazer um
MUITO por MUITA GENTE. Receba nossa gratidão por este seu gesto.
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Você que AINDA não é uma pessoa voluntária, saiba que qualquer ação, mesmo que pareça
pequena, tem potencial para gerar grande ajuda para uma grande quantidade de pessoas
necessitadas.

Fazer um POUCO que seja, é algo que causa impacto na vida de MUITOS, inclusive na sua.
Junte-se a nós e seremos muitos a manter a BANDEIRA DA SOLIDARIEDADE!

Leia mais sobre nossas ações aqui em nosso site.

Veja de que forma você poderá ser uma pessoa reconhecida lendo em nosso portal www.oap
azvirtual.net

E que no próximo ano possamos dizer também para você: Parabéns neste Dia Nacional do
Voluntariado! Parabéns a você!
Equipe OAPAZ
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