Informativo de Julho
O frio chegou e as temperaturas estão a cada ano mais baixas, mas o que não podemos deixar
diminuir é o nosso desejo de ajudar a quem precisa. Que tal levar um pouco de calor humano
àqueles que enfrentam o frio das adversidades? Gostou da idéia? Então é o momento certo
para fazermos a Campanha do Agasalho da Casa do Papai Noel.

O que doar?
Gorros, cachecóis, blusas de manga comprida, calças, casacos, pulôveres, cardigans, moletons,
colchas, lençóis, ededrons, mantas...
Lembrando sempre que “Qualidade é sinônimo de Respeito”, assim ao doar faça-o com
carinho e desprendimento. Escolha e doe peças em bom estado de uso e conservação, assim
quem receber sua doação sentirá o calor do seu carinho, de generosa acolhida. Não tenha
receios, pratique o desapego e dê um pouco de conforto a pessoas que passam por momentos
de grande dificuldades e privações.
Como arrecadar?
Arrume seus armários e gavetas, peça a seus parentes e amigos, crie pontos de arrecadação no
seu prédio, na escola, no trabalho. Não importa o número de itens arrecadados, a cada doação
feita é menos uma pessoa a sentir frio e mais um coração aquecido. Acredite, toda doação é
igualmente importante para quem doa e para quem recebe.
Faça de sua generosidade o melhor de todos os abrigos e de sua participação um estímulo.
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Onde entregar?
Para doar às famílias atendidas pela Casa do Papai Noel, basta entrar em contato por telefone
21 3891-4000 ou por email instituto@papainoel.org e marcar dia e hora para entregar as
doações na Rua Isidro de Figueiredo, 17 – casa 02 – Maracanã/RJ. Infelizmente, não temos
como recolher doações, mas será um prazer receber sua visita e colaboração.
Conhece outro local?
Neste momento, muitos são os que precisam e todos merecem igualmente nossa atenção e
carinho. Se conhece algum outro local que desenvolva um trabalho sério e precise de ajuda,
faça ali sua doação e ficaremos gratos da mesma forma. Solidariedade é isso, compartilhar
bens, apoio, oportunidades. Somos apenas uma via de acesso para que a sua generosidade
chegue a quem muito precisa, mas felizmente não somos a única. Não importa qual caminho
você escolha, desde que o faça alcançar o mesmo objetivo.
Faça a diferença e colabore para que mudanças aconteçam agora e sempre. Se conseguirmos
melhorar a vida de uma família, já terá valido a pena a mobilização.
Agora lembrem-se sempre que nada é mais acolhedor que um abraço, mais reconfortante que
um olhar terno e um sorriso sincero, mais seguro que um colo ou um ombro amigo; nos
momentos difíceis, nada substitui um ouvir sem críticas, um conselho edificante, um apoio
sereno. Assim, é maravilhoso quando podemos ajudar a quem nos procura ou mesmo a quem
sequer conhecemos, mas é fundamental estarmos próximos de quem amamos e com as
pessoas que convivemos diariamente, independente do nível de proximidade. Nosso doar
deve começar em nossas casas, se estender a todos aqueles com quem tivermos contato. O
seu “Bom Dia!” pode realmente tornar bom o dia de alguém. O seu “Obrigado!” pode mostrar
a alguém a importância de suas ações. Importar-se é o primeiro passo, demonstrar é o
próximo, realizar é a sequência de ambos, somente assim o resultado é duradouro. Quando a
transformação vem de dentro para fora, tudo muda radicalmente, aprendemos a olhar ao
redor, prestamos atenção aos detalhes, buscamos para o outro o bem que sentimos em nós.
Experimente e torne o mundo de todos muito melhor, começando pelo seu.
Com o coração repleto de amor e paz, desejo aos meus queridos aniversariantes uma vida
longa e próspera, com muita saúde, esperança, sonhos, alegrias, amor, amigos, sucesso e tudo
mais que mereçam. Amo todos vocês!
Aniversariantes
01/07 = Juny Araujo
02/07 = Alexandre (Valéria) e Amanda (Holográfica)
05/07 = Sandro Cavalcante
07/07 = Monica Brehm
10/07 = Lucas (Paulão) e Elisio (Pai das Gêmeas)
11/07 = Maria Tereza Tureli e Enzo (Daniel Adão)
17/07 = Juliana (Lenir)
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21/07 = Miguel
24/07 = Carlos Gil
27/07 = Grete

Obrigado por acreditarem que somos capazes de tornar o mundo melhor.
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