Campanha de Natal
“Existem três coisas essenciais para o bom desenvolvimento de uma criança: incentivo,
dedicação e amor!”
Quando pensamos em crianças, logo nos vem a imagem da alegria, da pureza, da fantasia e na
Creche Casulo Nossas Crianças vemos tudo isso ser incentivado, sem esquecer a educação, o
zelo, o cuidado diário do bem estar de todos. As crianças são realmente crianças e esperam a
visita do Papai Noel de uma maneira toda especial.

A expectativa deu lugar a alegria e a troca de afeto marcou todos os encontros...

Receber tantos abraços e sorrisos e
saber que tornei aquele momento
especial para os alunos da creche, são
os melhores presentes que poderia
receber. Agradeço as Renas e a todos da
Creche Casulo que tornaram esse
momento real e inesquecível. Mais uma
vez,
podemos
comemorar:
Conseguimos!
A Campanha de Natal segue seu curso e
nos leva a próxima visita.

Acessem nossa página no Facebook (https://www.facebook.com/casadopapainoel) e
nosso website www.papainoel.org

“Toda criança merece ser bem cuidada, protegida e amada, independente da realidade
que a cerca.”
Apesar das dificuldades que enfrentam no dia a dia, as crianças do Abrigo Mário Almeida não
perdem a doçura e recebem a visita do Papai Noel como um momento mágico e especial.

Todos queriam uma atenção especial, um pouquinho de colo...

Difícil saber quem estava mais feliz, quem realizava o sonho de quem...

Ver a felicidade estampada nos
sorrisos das crianças, o brilho nos
olhos, deixa a certeza que foi
possível dar a todas um verdadeiro
Feliz Natal! Família Noel, podemos
comemorar: “Conseguimos!”

Até a próxima,
Papai Noel.

Ainda tínhamos esperança de conseguir fazer a visita a Casa Geriátrica São Mateus, mas fomos
novamente impedidos pela violência que maltrata nossa cidade. Não foi fácil separar os
presentes sabendo que não seriam entregues em mãos, apesar da certeza de que todos os
idosos residentes os receberiam. Conhecemos suas dificuldades e ansiedades, sabemos o
quanto são carentes de afeto, do toque carinhoso, do olhar compassivo, da paciência com suas
limitações, da alegria de serem ouvidos e lembrados. Por mais que gostem dos presentes, é
nossa presença que os deixam mais felizes. Essas pessoas já perderam tanto e, mais uma vez,
a covardia daqueles que disseminam o terror, lhes tirou esse encontro tão esperado.

Apesar da frustação inicial, não podemos permitir que isso nos tire a motivação ou encha
nossos corações de mágoa, nossa resposta é não nos deixar frear, isso não nos impedirá de
seguir com nosso trabalho e manter vivos nossos sonhos e objetivos.
Aos idosos residentes do São Mateus enviamos nossos melhores sentimentos e vibrações e
pedimos a todos que façam o mesmo, pois eles precisam muito do nosso carinho e amor.
Que esse triste momento sirva para nos unir, fortalecer e certificar da importância de
continuarmos a levar a alegria, a esperança e o amor ao próximo ao maior número possível de
pessoas e lugares, pois o bem precisa prevalecer e se sobressair, mesmo quando não parecer
possível.
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