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EXPRESSANDO NOSSA GRATIDÃO
O DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS!

 

O Dia de Ação de Graças é um feriado nacional nos
Estados Unidos e, neste ano de 2021, ocorre na
quinta-feira, 25 de novembro. Só para nos
lembrarmos um pouco desta tradição, em 1621, os
colonos de Plymouth e os Wampanoag
compartilharam uma festa da colheita de outono que
é reconhecida hoje como uma das primeiras
celebrações de Ação de Graças nas colônias. Por
mais de dois séculos, dias de ação de graças foram
celebrados por colônias e estados individuais.
Feriado semelhante é celebrado no Canadá,
geralmente na segunda segunda-feira de outubro
quando, normalmente, se faz "Jantar de Ação de
Graças". 

Nós, do Rotary Club of Boca Raton West, aceitando a
sugestão da nossa presidente Luciana Beuke,
acordamos iniciar nossa celebração de Ação de Graças,
uma                                                                                                          
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semana antes da data oficial, nesta quinta dia 18 de
novembro, quando então ocorreu nosso encontro
mensal no espaço italiano, um local fofo, adorável, mas
pouco arejado em razão da mudança de tempo que, nos
finais de tarde, são chuvosos. Porém, devo admitir que
ontem lá no Chloe 's Bistrô - Boca Raton FL, o calor
vinha mesmo da união deste grupo super animado,
interessante e amistoso. 

O cardápio foi opcional e petiscos muito saborosos
foram oferecidos para iniciarmos a noite que foi ficando
mais interessante, ao sabor das conversas animadas
entre os amigos, irmãos rotarianos e alguns
convidados. 

Muitos os motivos para sermos e estarmos gratos e o
primeiro deles a presença de Elizabeth Alderete,
Presidente do Brazilian Business Group, o que nos
deixou muito felizes, eis que a pandemia tem nos
afastado de alguns amigos queridos. Jimmy Beuke,
esposo da nossa presidente, veio diretamente do
aeroporto depois de ter voado muitas horas, realizando
o desejo dos que vêm e vão nestes feriados; George
Gesund, esposo da companheira Janne Gesund e Raul
LLanos, meu esposo estavam lá e, também, a graciosa
e gentil Carla, esposa do Francisco Pessoa e o Antony,
filho da nossa presidente, sempre bem vindos! 

Aloysio Vasconcellos, Angélica Abrão Blakely,
Bernadete Zagonel, Dini Heizer, Douglas Heizer,
Francisco Pessoa, Janne Gesund, Luciana Beuke, Vera
Schafer e eu, todos membros do nosso Club, sentimos
a falta da nossa amiga e companheira Vânia Amorim
que não pode comparecer. Certamente, nossa noite
teria sido mais brilhante se todos estivessem presentes. 

Registramos nosso especial agradecimento pela
presença da colega Diane Witt do Rotary Club  
 Downtown Boca Raton, um verdadeiro presente em
nossas vidas, nos ajudando atualmente na campanha
do Toy Drive. O tradicional peru não fez parte do
cardápio. No Choe’s temos tido gratas surpresas, com
opções de pastas, a exemplo do Rigatoni Vegetarian,
Frango à Milanesa, Chicken Marsala e Salmão grelhado,
sempre atendendo às melhores expectativas, e
lembrando que o sabor dos pratos não depende só dos
condimentos e do preparo. O que faz a comida mais
saborosa é a companhia daqueles que compartilham
dos nossos momentos de alegria e gratidão. 

Foi bom demais constatar, nesta noite de celebração, 
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que esta família de brasileiros de diversas partes
do nosso Brasil, aqui reunidos por pensamentos,
ações e ideais, lutando  com determinação e de
forma perseverante em prol de comunidades e
projetos sustentáveis, tem o coração grato, todos
os dias, por fazermos pessoas mais felizes,
incluindo nós mesmos. 

E ontem, mais uma vez, tivemos a oportunidade de
ver que todos, e cada um ali estavam imbuídos de
sentimentos reais de gratidão.

Tivemos a proposta da presidente do "Thanks
Dollar" que foi um sucesso, Luciana iniciou
compartilhando que entre todos os
agradecimentos deste ano, ela tinha 21 motivos
para agradecer, o seu esposo continuou juntando-
se a ela com mais 21 motivos, ficando bem claro
que casal unido, agradece junto pelas bênçãos de
uma colheita farta. Raul LLanos, fez seu
agradecimento pela família, e pelos
relacionamentos que tem construído através de
suas visitas nos encontros festivos e reuniões,
enquanto acompanha a esposa. 

Dini Heizer falou sobre não nos esquecermos que a
vida é um sopro e temos que viver agradecidos
diariamente, pois não sabemos se o próximo Dia
de Ação de Graças contaremos com os mesmos
grupos, o que nos comoveu. 

Verdadeiramente, temos mais de um milhão de
motivos para sermos gratos todos os dias e, nesse
sentido, Francisco exaltou o compromisso e a
paixão do nosso fundador, Douglas Heizer, que
nunca perde a esperança de a cada dia reunir mais
pessoas do Bem para fazer o Bem, acompanhado
de sua esposa. Janne Gesund falou de sua última
experiência em Vegas, onde teve um tempo bom
com amigos e o esposo, lembrando-nos que a vida
tem que ter sonhos realizados e planos perfeitos
devem ser acumulados. Bernadete tem grandes
motivos para ser grata, e entre eles pelo fato de
seu garoto - já não tão garoto – ser o mais novo
motorista habilitado da família e, como toda mãe,
garante que a preocupação não é maior que a
emoção de constatar as novas aventuras do filho
pelas estradas da vida. George Gesund falou com
ênfase sobre a desenvoltura da esposa e a gratidão
de ver que ela está usando o inglês com mais
frequência, pois nós que abraçamos uma nova 
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Pátria, somos fluentes em duas ou mais línguas e
não as usamos necessariamente e a primeira
língua sempre se destaca e ele, como esposo e
americano, fica feliz com a decisão de sua amada
fazendo os agradecimentos no idioma dele. E eu,
Ligia Assunção, não poderia deixar de dar Graças
pela vida de Raul – meu marido, melhor amigo e,
para além, meu exímio enfermeiro, que se
desdobra em cuidados e impagáveis gestos de
gentileza e dedicação tornado minha rotina alegre
e cheia de surpresas. 

Enfim, a noite foi mesmo recheada de surpresas
agradáveis, entre elas o sorteio do vinho “Style-
Boutique”, costumeiramente doado por Luciana
Beuke, que teve o Francisco como sorteado
“sortudo”, nesta edição. 

Este encontro, para lá de agradável, poderia fechar
a noite assim entre abraços, pois a confirmação
que escolher fazer parte desta família totalmente
diferenciada é um privilégio para quem já faz parte
dela, e celebrar mais uma vez o Dia de Ação de
Graças fora do calendário foi mesmo um
aquecimento para nosso real feriado a quarta
quinta feira deste mês… 

Mas espere, não parou aí não, nós nos tornamos
tietes de Douglas Heizer, pois atualmente além de
todas as suas atividades como empreendedor
apaixonado pelo serviço voluntário, este homem
que com sua visão tornou possível estarmos juntos
hoje, agora também é o autor do livro “O que você
teria feito...se soubesse antes?” E nos ofereceu
um pré-lançamento. Apareceram paparazzi de
cada canto do espaço e a proprietária do
estabelecimento olhava com um misto de
admiração e de curiosidade para esta família de
sotaques diferentes num idioma que ela não
domina, misturado com o som de algumas frases
em inglês – o idioma dela, e risadas, e câmeras dos
celulares nos ajudando a colecionar memórias
para uma vida, e as fotos não me deixam mentir. 

Dia de Ação de Graças é o meu feriado predileto,
mas gratidão deve ser um sentimento e dever
permanente para nós rotarianos. 

E assim eu pergunto a você leitor: é preciso ter um
dia especial para ser grato? Resumindo, vamos
viver expressando nossa gratidão até o próximo
encontro para celebração. 

Por Ligia Assuncao.
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COMPRE UM PRESENTE ONLINE E 
NOS ENVIE 

SE VOCÊ NÃO NÃO PUDER IR AO 
NOSSO EVENTO

Compre no Amazon para sua conveniência!
Here is the Toy Drive Amazon List:

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2Q4
OYU5Q4USB3?ref_=wl_share

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2Q4OYU5Q4USB3?ref_=wl_share
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  Anota Aí!
 

    Lígia Cabral Assunção   

E a convidada do Conexão Rotary desta segunda feira,
22 de novembro, é a Governadora ROBERTA LOPES DE
MORAES, do Rotary Club de Rio Claro Sul, Membro da
Sociedade Paul Harris e Major Donor - Doadora
Extraordinária da Fundação Rotária. Com uma carreira
de sucesso, Roberta é Psicóloga e Pedagoga,
especializada em Psicologia Clínica e Educacional,
Hipnose Clínica, Programação Neurolinguística (PNL),
Terapia Cognitivo Comportamental e Pós-graduada em
Gestão Estratégica de Negócios e Especialista em Mídias
Sociais. Rotariana desde 2001, desde sua admissão tem
participado de todas as conferências distritais,
seminários e assembleias distritais do D 4590, tendo
sido governadora na gestão de 2015-16 deste distrito. 

Entre suas atividades vem administrando o Facebook do
Instituto Rotary e da Fundação Rotária, ambos do Brasil,
tendo divulgado as diversas Convenções do Rotary
Internacional que tem participado, inclusive a
Convenção de Atlanta, em 2017. Excelente palestrante
em seminários e assembleias distritais (PETS e GATS),
representou o Presidente do Rotary International JOHN
GERM na Conferência do D 4540 no Ano Rotário 2016-
17. Divulgou, juntamente com Carlos Augusto Báccaro --
seu marido, o Programa de Benefícios do Rotary (Global
Rewards) nas Convenções do Rotary International em
Atlanta (2017) e Toronto (2018). Roberta também está
entre os idealizadores e coordenadores do programa
“Falando sobre Rotary”. Será gratificante ouvir parte da
trajetória da nossa convidada que, certamente,
acrescentará muito conhecimento à nossa caminhada e
eu convido você a vir fazer parte desta conexão.
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  Boca Raton Toy Drive
 Sunday - December 12, 2021

10:00 AM - 3:00 PM
 Sugar Sand Park
 300 S. Military Trail - Boca Raton, FL 33486

Lembre-se,
Vamos ajudar o nosso 

Toy Drive!
O ornamento de Natal  já
está disponível à todos!

 
COMPRE AQUI:

 
https://www.bocaratontoydrive.com/

 

https://www.bocaratontoydrive.com/


VISIT US
 rotarybocaratonwest.org 

RotaryBocaRatonWest

instagram.com/rotarybocaratonwest/ 

RCBocaRatonWest

RotaryClubofBocaRatonWest
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 Boletim Editor: Dini Heizer

AGENDA 
DE NOVEMBRO

COMEMORAÇÕES
DE NOVEMBRO

Rotary Boca Raton West

https://us02web.zoom.us/j/82654778393?
pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success

  3 – Boca Raton Toy Drive Fest 

 4 - Reunião conjunta com São José 
      do Rio Preto Novo Cinquente-   
      nário   
      Tema Intercâmbio da Amizade 
 
 11 - Novidades da Governadoria e           
         do Rotary 
         Douglas Heizer

 18 - Jantar de Ação de Graças para
         membros e seus familiares
         Local a ser definido 

 25 - Thanksgiving Day
         Não haverá reunião 

 Rotary Foundation
Month

https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.facebook.com/RotaryBocaRatonWest/
https://www.instagram.com/rotarybocaratonwest/?hl=en
https://www.instagram.com/rotarybocaratonwest/?hl=en
https://twitter.com/RCBocaRatonWest
https://www.youtube.com/c/RotaryClubofBocaRatonWest
https://issuu.com/rotarybocaratonwest/docs
https://us02web.zoom.us/j/82654778393?pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success

