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Fique atento!

DE
PRES
SÃO
NÃO
É FRESCURA.

DA DOR, A LUTA...

PROJETO
DE APOIO
A PESSOA COM
DEPRESSÃO!

A mão que
estende...
O ouvido
que ouve.

Projeto: AYRONN GABRIEL
ANJO DE FERRO.
No dia do sepultamento de nosso filho, muitos
jovens (amigos do Ayronn) vieram nos relatar sobre
a ajuda que ele havia dado no momento que estes
estavam no abismo da depressão.
Nesta hora, entendemos alguns comportamentos
do nosso filho.
Somos uma família unida, aberta ao diálogo;
apoiamos sempre e incentivamos. Entendemos que
ele poderia ter saído do abismo; até porque, ele
ajudou outras pessoas, logo, sabia como proceder
para sair daquela situação; mas infelizmente não
usou para si mesmo... Há outras situações e fatores
que não cabe colocar no momento.
É necessário que a pessoa com depressão tenha
esperança de dias melhores; por isso é importante
a percepção dos pais sobre o comportamento de
seus filhos logo no começo, para que haja diálogo e
apoio a pessoa.
Buscar o conhecimento é de suma importância
para adaptar-se a situação; pois há coisas que não
devemos falar, ou de como nos posicionar diante
da pessoa com DEPRESSÃO.

DIÁLOGO
COM OS FILHOS...
Afastar a indiferença é o primeiro passo para
praticarmos a empatia...
Buscar conscientizar as pessoas sobre o impacto
negativo que o bullying pode causar na vida das
pessoas é uma necessidade.
Precisamos cobrar das instituições de ensino, ações
que diminuam o bullying nas escolas.
É mais uma desconstrução que precisamos fazer na
sociedade, através da conscientização de todos.

VAMOS
CONVERSAR?
#desconstruindoobullying

PAIS
e Filhos
A verdade é que no dia a dia das pessoas, elas
acabam priorizando coisas que diante da morte,
não terão valor algum; desprezando o diálogo e os
momentos de interação familiar.
A tecnologia reduziu espaço e o tempo, encurtou
distâncias; mas acelerou esta geração.
As Redes Sociais promoveram uma espécie de
mundo de fantasia, onde jovens vivem por um
melhor "POST" e alcance de maior número de
"LIKE", ou um MUNDO PERFEITO.
Além disso, o BULLYING tem ganhado terreno por
meio das tecnologias virtuais; como o "CYBER
BULLYING" nas redes sociais.
Não adianta ter um PATRIMÔNIO milionário; e deixar os
filhos ESCRAVOS de posições sociais e fantasias.

Saibam que nosso MAIOR
PATRIMÔNIO são os filhos.

MELHOR É
SABER VIVER
A VIDA!

Somos uma familia tradicional da sociedade
brasileira; que luta para melhorar o padrão de vida
como todas as outras.
Como familia, procuramos a felicidade, e a
felicidade para nós, é estarmos juntos, apesar
das dificuldades que a vida nos impõe em todas as
fases dela.
Como pais, priorizamos a educação e a construção
do caráter de nossos filhos; e até os 12 anos de
idade, a mãe não trabalhou, foi uma orientadora em
tempo integral para moldar e construir o caráter.
Mas os filhos crescem, e devemos permitir que
façam suas escolhas.
A certeza de uma boa educação, do caráter moldado
em princípios; permite que os pais concedam
LIBERDADE de escolha na vida dos filhos.
A fase da adolescência chega e alguns conflitos
acontecem; é nesta fase que muitos tem sofrido
com a DEPRESSÃO.
A verdade é que nem todo amor do mundo, poderá
mudar os desígnios de DEUS em nossas vidas; e
talvez, mesmo com toda VIGILÂNCIA, o inesperado
poderá acontecer.

Hoje, choramos a falta dele; pois, apesar de toda
abertura para o diálogo, da união familiar, de todo
cuidado... Ele
desenvolveu
depressão, nos
deixando em 20/03/2022.
Agora, procuramos ajudar outras pessoas que
estejam atravessando por este problema; para que
outras famílias não passem pela dor que estamos
passando.
Através do projeto AYRONN GABRIEL ANJO DE
FERRO, seguimos com o legado dele... O Ayronn
acolheu, cuidou e amou os amigos e sua família.

@nossoanjodeferro
https://www.anjodeferro.org.br

AJUDE!
contato@anjodeferro.org.br

Ayronn Vive

