A missão da Casa do Papai Noel é levar a magia do Natal na forma de gestos de amor, alegria,
esperança, respeito, força e solidariedade ao maior número possível de pessoas e lugares. Durante a
Campanha de Natal, o Papai Noel e suas Renas, visitam asilos, creches, escolas para portadores de
necessidades especiais e hospitais, onde encontram as mais diversas histórias de vida, conhecendo bem
suas dificuldades e batalhas. Ainda assim, encontram meios de minimizar a dura realidade e realizar a
missão que os levou até lá. Fácil? Não, mas é possível!
Esse ano, a poucos dias do início de mais uma Campanha de Natal, vivenciamos uma terrível tragédia, a
queda do avião na Colômbia, que vitimou dezenas de brasileiros. Era impossível nos mantermos
impassíveis ao fato, não havia como ignorá-lo. Mas, como demonstrar nossa solidariedade sem cumprir
nossa missão? O Papai Noel precisava encontar uma forma e assim foi feito. Durante a abertura da visita
ao Instituto Benjamin Constant, ele pediu um minuto de silêncio em solidariedade e respeito ao
ocorrido, sendo prontamente atendido.

Entendemos que nossa missão não nos impede de manifestar nosso pesar, mas nos impulsiona a
transformá-lo em força para continuarmos. Nossa alegria é proporcional a nossa solidariedade e
respeito a dor e dificuldades vivenciadas por muitos, pois acima de tudo priorizamos o amor ao
próximo. Sabemos que nosso gesto não minimiza o sofrimento daqueles que tiveram parentes
vitimados pela tragédia ou dos sobreviventes que lutam por sua recuperação, mas acreditamos que
todo gesto de amor pode se transformar em algo positivo. E muitos foram os gestos de amor ofertados,
inclusive pelo povo colombiano, que deu ao mundo um maravilhoso exemplo de solidariedade às
vítimas e seus familiares.
Por fim, acreditamos que somos parte do todo, que tudo que fragiliza ou vitimiza o próximo, nos afeta
de alguma forma e que demonstrar nossos sentimentos não nos impede de alcançar nossos objetivos,
apenas deixa latente nossa humanidade, nos iguala e aproxima, deixando claro o que de fato importa,
quem somos e o porquê abraçamos essa missão.
Afinal, “Juntos somos mais fortes!” Força Chape! Força Brasil!
Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel.
Dezembro de 2016.
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Campanha de Natal

“O que torna um momento especial são os sentimentos que o cercam e o
tornam inesquecível!”
Queremos levar a magia do Natal ao maior número de pessoas possível, por isso a Campanha
de Natal é nosso momento maior e mais aguardado. Ansiedade ao máximo e corações
acelerados, começava nossa primeira e tradicional parada no Instituto Benjamin Constant –
IBC.
A pureza dos corações que batiam acelerados esperando pelo mágico encontro, tornaram
tudo único e especial, afinal era o dia em que cada um poderia tocar, e assim ver, o seu Papai
Noel. Uma recepção e tanto!

A cada minuto novos e inesquecíveis encontros aconteciam, recheados de carinho e amor...
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A cada minuto, mais e mais amor enchia a atmosfera e envolvia a todos...
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Nota do Noel:
Minha felicidade e gratidão são gigantescas e preciso muito agradecer, afinal nada disso seria
possível sem:
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O maravilhoso trabalho feito por minhas
Renas, que prepararam todos os detalhes
para que a visita fosse perfeita,

A maravilhosa equipe do Instituto Benjamin
Constant que nos recebe com imenso carinho
e respeito,

A pequena Valentina que fez questão de ir para ajudar o
Papai Noel e acabou surpreendida com a entrega do
andador feito especialmente para ela e de muitos outros
presentes e,
A todos que colaboraram e tornaram possível mais uma
Campanha de Natal. Muito obrigado!

Família Noel,
Conseguimos!
Até a próxima,
Papai Noel.
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