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Sua participação possibilita que nossos sonhos em 
contribuir para um mundo melhor sejam realidade!
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Gratidão. Uma palavra tão pequena e 
de uma grandeza imensurável. Como 
exemplo de gratidão, contaremos a 
história da dona Ana, uma estimada 
trabalhadora da Safrater.
Foi através da amiga Gislene, diretora 
da creche à época, que dona Ana e 
marido souberam da oportunidade 
e começaram a trabalhar na Safrater 
como funcionários. Desde então, já 
se passaram 22 anos de dedicação e 
amor. Tão grande amor, que além 
de funcionária também se tornou 
voluntária. Vivenciou parte da 
história da Safrater que a maioria de 
nós conhece somente por ouvir os 
mais antigos contarem. Participou 
dos primeiros almoços beneficentes 
e conta com alegria das noites em 
claro em que cozinhava junto de 
outros voluntários para que os 
almoços acontecessem.
Ela se recorda dos evangelhos aos 
sábados, com pequeno grupo fixo, 
nos quais ajudava a providenciar 
o café e fazer a limpeza – sentia-
se em família, num grupo muito 

acolhedor. Presenciou quando 
o Daniel assumiu a presidência 
e participou das capacitações 
que ele realizava às sextas-feiras, 
desenvolvendo e informando os 
funcionários a respeito do sonhado 
futuro da Safrater.
Acompanhou a compra e 
construção do Cetecc. Relatou sobre 
a alegria em trabalhar na creche e 
estar diariamente na presença das 
crianças. Conviveu com pessoas 
importantes na construção da nossa 
história, como Dias, Odair, Assunta, 
Daniel...
No final de 2019, dona Ana se 
aposentou. Não é mais funcionária. 
Porém, como voluntária não se 
aposentará tão cedo; expressou 
o seu desejo e decisão em ajudar 
mais, pelo tempo que for possível. A 
história da dona Ana, que dedicou 
um terço da sua vida à nossa 
instituição, transborda gratidão. 
Gratidão por parte dela, que relata 
sempre ter sido muito respeitada 
e acolhida, como em uma família. 

Gratidão por parte da 
Safrater, por toda 
dedicação que 
ela ofereceu com 
tanto entusiasmo 
e boa vontade. 
São pessoas como 
a dona Ana que, trabalhando 
com tanto amor e boa vontade, 
contribuem para a existência dessa 
casa. Que o poder da nossa gratidão 
esteja presente na vida de cada um 
que de alguma forma contribui 
conosco e mantenha os seus corações 
preenchidos com amor e alegria! 
Diretoria Safrater

Gratidão 
aos FUNCIONÁRIOS e VOLUNTÁRIOS

editorial

Curtiu nosso jornal?

acesse

Conte pra gente o que você curtiu nesta 
edição e o que gostaria de ver aqui no 
próximo mês. Envie suas sugestões: 

tiaozinho.news@safrater.org.br

safrater.org



Você já parou pra pensar que, geralmente, nós damos 
mais valor ao que não temos do que ao que temos?
Vivemos na ânsia do dia em que teremos ‘aquele’ 
carro, ‘aquela’ casa, ‘aquela’ roupa, frequentaremos 
‘aquele’ restaurante, faremos ‘aquela’ viagem...
Muitas vezes, condicionamos nossa felicidade a essas 
conquistas materiais e isso nos traz infelicidade e 
ingratidão. Sim, ingratidão.
Quantas vezes ouvimos a frase “não dei valor 
enquanto podia”. A falta de gratidão gera ingratidão. 
Essa é uma triste realidade. A maioria de nós não dá 
o devido valor àquilo que possui, que certamente é 
muito valoroso e merecedor de nossa gratidão.
O hábito de parar por alguns segundos, pensar 
em tudo de bom que possuímos, dividirmos e 
vivenciarmos, nos proporciona um sentimento de 
felicidade e satisfação, e reflete ao universo a boa 
vibração de termos consciência e sermos gratos aos 
acontecimentos do nosso cotidiano. Isso se traduz em 
uma poderosa energia que emanamos e receberemos 
de volta, conforme o ditado que diz que “a gente 
colhe o que planta”.
Mas não devemos pensar somente nos bens materiais 
ou nos momentos bons de nossa caminhada. Como 
diz o versículo citado no início desse texto, devemos 
dar graças em tudo. Ou seja, devemos exercitar a 
gratidão em todas as situações, sejam elas prazerosas 
ou difíceis, pois em cada uma existe um ensinamento, 
um aprendizado que se torna mais um passo na nossa 
jornada evolutiva nesse mundo de provas e expiações.
Ao sermos gratos, nos tornamos mais felizes, mais 

realizados, mais conectados ao presente, e desejamos 
compartilhar esse sentimento com nosso próximo. 
A gratidão nos leva à ação que nos faz ter um olhar 
diferenciado quanto às pessoas ao nosso redor. Ao 
ajudar o próximo, nossa gratidão pela vida aumenta, 
o amor que existe em nosso coração é derramado e 
inunda o coração de outras pessoas que se sentem 
gratas por terem sido tocadas por nós. A felicidade se 
espalha, o próximo sente o poder desse sentimento 
e é seduzido para fazer o mesmo por outra pessoa. 
Essa ‘corrente do bem’ traz alegria e paz a todos os 
envolvidos.
Um sorriso, um abraço, um bom dia, um ombro amigo. 
Uma refeição, uma roupa, um sapato, um cobertor. 
Uma parte do nosso tempo em uma instituição, uma 
parte dos nossos rendimentos ao local onde somos 
acolhidos e recebemos o alimento para nossa alma. 
Tudo isso é a gratidão se transformando em ação. 
Quanto bem podemos proporcionar aos outros e a 
nós mesmos exercitando a gratidão no nosso dia a 
dia.
O escritor britânico Mike George escreveu uma 
meditação que podemos usar para cultivar a gratidão: 
Sente-se calmamente e reflita sobre sua vida neste 
momento. O futuro é desconhecido. Algumas de 
nossas esperanças não se realizarão, mas alguns de 
nossos medos também não. Além disso, você está 
ficando mais velho. Está em uma jornada, movendo-
se em um cenário de constante agitação. Reserve 
alguns segundos para apreciar onde você está agora... 
e sinta-se grato por isso.

Gratidão
especial gratidão
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Em tudo dai graças, 
porque esta é a 
vontade de Deus 
em Cristo Jesus 
para convosco (..)  
Tessalonicenses 5:18.



conto especial
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Gratidão não é uma palavra fácil de engolir, pelo 
menos à primeira vista. Ora, como ser grata sendo 
tão feia? Como ser grata trabalhando feito uma 
camela e só sobrar grana pra pagar as contas? Como 
ser grata morando nesse apartamento pequeno no 
centro da cidade, onde nunca tem silêncio? E outra, 
nunca viajar? Não, não dá pra enxergar gratidão 
nisso tudo. E com as outras pessoas? Tanta doença, 
tanta violência, pobreza. Poxa, só rico é que deveria 
sentir gratidão.
No trabalho, eu só reclamava. E ainda vinham com 
esse papo de gratidão. Minha chefe falando disso o 
tempo todo, minha prima me chamando para umas 
reuniões estranhas em que o povo ficava falando de 
gratidão. Tudo isso não fazia sentido algum para mim. 
Era assim que eu pensava e defendia nas conversas 
com os meus amigos no bar. Mas tudo mudou.
Voltava para casa na madrugada, depois de deixar 
duas amigas em casa. No rádio do carro tocava Young 

Folks, da banda Peter Bjorn And John. Uma música 
bem própria para aquele momento, em que eu estava 
cheia de dúvidas, próprias dos meus vinte e poucos 
anos, quase 30. Foi a primeira vez que senti uma dor 
estranha no peito, acompanhada por suor frio, mas 
que passou rápido.
Dali em diante foram dores contínuas, sem muita 
lógica de frequência. Até que, após quase dois anos 
de aperto, sofri um infarto na artéria e tive que passar 
por duas cirurgias.
Há várias formas para definir isso, mas, de fato, tive uma 
segunda chance. Não morri por pouco, e aqui estou. 
Com restrições, mas inteira. Poderia ter sido pior.
Isso me fez lembrar do Rick Elias, que se safou de 
uma queda de avião e agora diz que mudou de vida. 
“Sou um mau colecionador de vinhos, se eu tiver a 
oportunidade e o vinho, eu abro”, diz ele, referindo-
se a não adiar as coisas da vida, pois não sabemos 
quando ela vai terminar. 

Comigo
         foi ASSIM

No trabalho, eu só reclamava. E ainda 
vinham com esse papo de gratidão. 
Minha chefe falando disso o tempo 
todo, minha prima me chamando 
para umas reuniões estranhas em que 
o povo ficava falando de gratidão. 
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Vida nova
Naquele dia do infarto, eu tive 
uma nova oportunidade de 
viver. Parece simples entender 
gratidão assim. Mas não foi 
só isso. Com o tempo, percebi 
pequenas coisas da vida que 
podem nos estimular a sentir 
gratidão.

Como o gosto bolo de cenoura, o cheiro de 
milho cozido, o prazer de ouvir Vivaldi com 
fone de ouvido, e principalmente a saúde em 
dia para poder caminhar por aí. Uma tarde 
no parque com crianças correndo por todos 
os lados, comer cachorro-quente na frente do 
estádio. Observar atentamente o céu “obra de 
arte” num final de tarde. Observar a beleza de 
uma flor, como aquela cena do filme O Último 
Samurai, em que Katsumoto, segundos antes 
de morrer, olha para as pétalas caindo e diz 
“perfeitas, todas são perfeitas”.

Larguei definitivamente o cigarro e, aos 
poucos, o álcool. E comecei a levar uma 
vida mais saudável, com alimentação bem 
leve. Não me tornei uma chata, a “louca da 
gratidão”. Não saio por aí falando disso toda 
hora, tentando convencer o mundo a pensar 
assim. Acho que cada um tem seu tempo.

Mas aos poucos vou praticando e mostrando 
isso para meus amigos, familiares e colegas 
de trabalho. Um trabalho de formiguinha, 
que faz tão bem! Minha gratidão, eu revelo 
silenciosamente nas minhas conversas com a 
Providência, da qual acabei me aproximando. 
E sou muito grata por isso também, rs!



especial gratidão
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Gratidão pelos obstáculos de 2019

Não sejamos hipócritas! Ninguém 
gosta de problema. Nenhum 
de nós silencia para fazer uma 
oração e pede por dificuldades. 
Queremos distância de tudo 
o que nos traz dor de cabeça, 
preocupações de qualquer espécie. 
E, paradoxalmente, precisamos ser 
gratos por todos os obstáculos que 
tivemos pelo caminho em 2019. 
Mas como assim?
É que na dificuldade, nos momentos 
difíceis, quando somos tirados à 
força da nossa zona de conforto é 
que mais aprendemos. Passamos 
a ser mais criativos. Recorremos à 
fé. Pedimos proteção, ficamos mais 
próximos dos amigos e da família e - 
como sempre deve ser - vamos à luta.
O ano de 2019 se encaminha para 
o fim e, novamente, chegou o 
momento de reflexão. O que foi 
mais legal? O que mais valeu a 
pena? Quais as maiores alegrias? 
E para cada situação positiva 
podemos lembrar de outra negativa 

- o que foi mais chato, o que doeu 
mais, o que nos entristeceu.
Sermos gratos por tudo o que 
vivemos, de bom e de ruim, é 
termos a humildade de reconhecer 
que estamos vivos e temos a chance 
de mudar o que não está bom: 
o emprego, os relacionamentos 
não saudáveis, nosso peso, 
comportamentos inadequados ou 
pensamentos mais comuns.
“Aprendi que deveríamos ser gratos 
a Deus por não nos dar tudo que 
lhe pedimos.” Essa frase, de autoria 
de ninguém menos do que William 
Shakespeare, uma referência 
na literatura e na dramaturgia, 

exemplifica o que quero dizer: 
aquilo que pedimos a Deus em 
nossos pensamentos mais íntimos 
não é, necessariamente, o que mais 
nos convém.
Por fim, já que dezembro é, 
normalmente, um mês de balanço 
do que aconteceu este ano e também 
uma projeção do que pretendemos 
- e prometemos - para os próximos 
365 dias, deixo aqui uma sugestão 
ao amigo leitor: tornar-se um 
trabalhador voluntário. 
Não importa a atividade, mas 
o voluntariado traz consigo, 
inquestionavelmente, uma intenção 
explícita: a de ajudar. Dedicar o 
nosso tempo para ajudar alguém, 
ou alguma causa, é um excelente 
investimento que podemos fazer. 
Para, no final de 2020, termos a 
oportunidade de olhar para trás 
e nos sentirmos gratos...por tudo 
o que fizemos, mas também pelos 
obstáculos que certamente nos 
esperam logo mais.

“Aprendi que 
deveríamos ser 

gratos a Deus por 
não nos dar tudo 

que lhe pedimos.”



núcleo
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A semana passa corrida para todo mundo e no final 
do ano parece que o relógio fica ainda mais acelerado. 
Não é diferente na comunidade da Vila Campestre, 
que em meio a toda essa agitação chega às sextas-
feiras com as baterias quase no fim. Um grupo 
caridoso e muito dedicado do Núcleo Tiãozinho há 
mais de 10 anos faz um trabalho caloroso que ajuda a 
repor as energias do corpo e da alma: é o Evangelho 
da Sopa.
Todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, esse 
grupo prepara um cantinho especial para receber a 
comunidade e abordar assuntos edificantes em uma 
conversa leve e descontraída, ajudando a carregar as 
baterias para a próxima semana. Após essa conversa 
que aquece os corações, todos são convidados ao 
refeitório para saborear a deliciosa sopa preparada 
com muito carinho. Todo final da semana é especial, 
mas na sexta-feira, 29 de novembro, o Evangelho da 
Sopa estava ainda mais saboroso.
O estreante Grupo Música do Bem, formado por 
crianças e adolescentes da Casa do Caminho, fez 
uma apresentação musical cheia de luz e energia, 
fortalecendo ainda mais os corações de quem esteve 
presente. O casal José Geraldo Cezário e Anadir 
Maria da Costa Cezário frequentam o Evangelho 
da Sopa há muito tempo. José se emociona ao falar 
que se sente renovado com as vibrações de amor e 
carinho que recebem ali. “A apresentação nos trouxe 
boas energias”, disse Anadir.

A SOPA 

Frequentam o Evangelho da Sopa pessoas de todas 
as idades, desde crianças até idosos. A experiência 
das crianças e adultos do Grupo Música do Bem na 
comunidade da Vila Campestre também trouxe muitas 
reflexões e sentimentos de empatia. O exercício de 
compartilhar o tempo, o talento e a dedicação para 
oferecer algo ao próximo cultiva a semente da caridade 
e certamente fará florescer homens e mulheres de bem.
Esta ação em especial, que aproximou realidades 
diferentes na mesma mesa, traz a nossa memória o 
ensinamento da partilha do pão, ensinada por Jesus 
em sua última ceia. Todos somos seres humanos com 
necessidades para nos manter - precisamos do alimento 
para o nosso corpo ter energia e superar os desafios de 
cada dia e, também, do alimento para as nossas almas. 
Afinal, precisamos estar com os pensamentos elevados 
para escolher o que é bom, ou não, para nós.
O Evangelho da Sopa reúne, no mesmo lugar, alimento 
para o corpo e para a alma e oferece a oportunidade 
de compartilharmos experiências que nos tornam 
mais próximos, em torno da mesa e do alimento que 
precisamos para tornar nossa convivência mais feliz.
O Evangelho da Sopa acontece todas as sextas-feiras, no 
Núcleo Tiãozinho, das 19h às 21h. Sejam todos bem-vindos!

que aquece 
O CORPO 
            E ALMA

Fátima (esq), Fernanda e Edna, além de Rosana, 
são integrantes da equipe que faz a saborosa Sopa 

As amigas Beatriz (ao centro, que faz curso de 
administração no CETECC), Letícia à esquerda e 
Rafaela (participantes do Cursinho de Gestantes 
do Núcleo) exaltaram o carinho e o acolhimento 
que recebem com essa ação do Núcleo.
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ação social

Doar suas notas fiscais é uma forma de contribuir 
para a mudança de vida de 1.300 crianças e 
adolescentes, que são atendidos por nossos 
projetos sociais. Para incentivar mais doadores 
e beneficiar mais entidades, o programa da Nota 
Fiscal Paulista alterou as regras de doação no ano 
passado. Agora, 100% das entidades participam 
dos sorteios junto com os doadores.
Outra mudança importante é que agora é o 
Consumidor que deve cadastrar os seus cupons 
fiscais ou a doação automática por meio do 
site www.nfp.fazenda.sp.gov.br ou app da Nota 
Fiscal Paulista. 

Recadastre sua doação automática!
Se você já cadastrou a nossa doação, entre no site ou app e 
confira se o período de doação ainda está válido. Caso o período 
selecionado tenha expirado, siga o passo a passo indicado acima 
e cadastre novamente sua doação automática.

Precisa de ajuda para cadastrar?

(11) 3042-1577

Confira abaixo o passo a passo para realizar sua doação automática.

1
2
4

3
5

Acesse o site ou aplicativo e faça seu login: www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Na aba “Entidade”, escolha Doações 
de Cupons com CPF (automática).

 Indique o CNPJ da Safrater 
43.897.560/000-01

Escolha o período de doação: 
1 a 2 anos
Informe o seu CPF em todas 
as suas compras

1.300 crianças e adolescentes
esperam por seus cliques para 
transformar suas realidades 
em um futuro melhor.

Crianças no Núcleo Tiãozinho na Sopa 
oferecida as sextas-feiras. Acolhimento e 
perspectivas de um futuro melhor.


