
 
 
 

  

Informativo de Agosto  
 

Família Noel 
Vivemos uma época de mudanças, repleta de conflitos e incertezas. É comum, nesses 
momentos, o sentimento de insegurança, um certo temor em relação ao futuro, um 
recolhimento ao que ainda temos como nosso. Afinal, toda mudança requer adaptações e 
recomeços, tudo que é novo ou diferente, nos causa uma certa desconfiança. Ainda é cedo 
para avaliar ou prever como seremos afetados, mas não podemos permitir que isso nos 
paralise. Existe um sentimento que nos impulsiona, nos revigora, nos fortalece, mas que se 
torna cada dia menos visível, mais esquecido, é preciso ter “Esperança”! Sei que muitas vezes a 
dificuldade do dia a dia nos desanima, a falta de oportunidades nos desmotiva, mas não 
podemos desistir, porque tudo possui um começo, um meio e um fim, nossa vida é feita de 
recomeços, aprendizados e superações. Somos resilientes por essência, por escolha ou por 
necessidade. Então, se o desânimo bater, pare tudo, respire fundo, reavalie e recomece. Se o 
medo do amanhã te trouxer uma certa angústia, busque conforto junto a quem amas. Quando 
te faltarem oportunidades, reavalie as possibilidades e refaça os planos, se precisar. Faça o que 
for preciso, mas jamais desista dos seus sonhos, planos e valores. Acredite, busque, realize e 
continue.... Somos resultado de nossas escolhas, por isso jamais permita que lhe tirem a 
alegria, a coragem, a força e a esperança. Seja você o principal elemento das suas conquistas e 
vitórias. 
 
E como cabe a nós escolher entre parar ou prosseguir, acreditar ou desistir, realizar ou 
lamentar, não há nada melhor que seguirmos juntos, acreditando, realizando e transformando 
a nossa vida e a de todos que nos for possível acolher e amparar. A Casa do Papai Noel é feita 
da soma de todos os que por ela passam, por suas histórias, suas lutas, seus valores, suas 
conquistas e, principalmente, seus sonhos. Não fazemos caridade, compartilhamos 
solidariedade. Não somos perfeitos, somos humanos. Não estamos alheios ao que ocorre ao 
nosso redor, mas não permitimos que isso nos acovarde ou paralise. Isso nos torna maiores, 
melhores e mais fortes. 
 
Com o apoio de todos que colaboram conosco e acreditam que o melhor uso de recursos é 
aplicá-los em prol do bem-estar das pessoas, tivemos a alegria de beneficiar dois jovens 
especiais e suas famílias, já assistidos mensalmente pela campanha Natal o Ano Todo.  

 
Entregamos no dia 12 de julho, uma 
cadeira de rodas especial para o pequeno 
José Marcos, de 02 anos e meio, 
deficiente visual e portador de paralisia 
cerebral. Ao ser colocado em sua nova 
cadeira, o pequeno anjo mostrou o 
benefício que o equipamento lhe trará ao 
relaxar e dormir. A emoção e a alegria da 
mãe Elisângela vieram através de seu 
singelo e significativo agradecimento, ao 
nos enviar um áudio com as risadas de 
José por estar acomodado de forma 
segura e confortável.  
 
 



 
 
 

  

 
No dia 20 de julho, foi entregue uma 
segunda cadeira para o jovem Jorge Luiz, 
de 19 anos, portador de paralisia cerebral 
e aluno da Escola Especial Francisco de 
Castro. Mais um momento de intensa 
alegria, visto a importância que o 
equipamento tem e o bem-estar que ele 
certamente proporcionará ao jovem e a 
sua família. 
 
As cadeiras, feitas especificamente para 
atender as necessidades de cada um dos 
atendidos, para isso são feitas medições e 
observadas as especificações descritas 
pelos profissionais de saúde que os 
assistem. Encomendadas a fábrica, pela 
loja de equipamentos especiais que nos 
atende, seu custo elevado dificulta o acesso a muitos que precisam e dependem do 
equipamento para uma melhor qualidade de vida. Como podem ver, por maior que seja o 
problema, ele jamais deverá ser maior que o nosso desejo de superar e vencer.  
 
SOS para a campanha Natal o Ano Todo 
Realizamos muito, mas as necessidades não param de chegar e não há tempo a perder. As 
doações para a campanha Natal o Ano Todo caíram muito e já estamos com itens em falta; 
precisamos arrecadar com extrema urgência leite em pó integral Ninho® e fraldas para adultos 
nos tamanhos M e G. As famílias atendidas só podem contar conosco e não podemos 
desampará-las. Família Noel, é o momento de arregaçar as mangas e mostrar nossa força!  
 
Rifa Solidária 
Preparados para mais uma edição da Rifa Solidária? Sim, é fundamental a participação de 
todos. Em breve, serão divulgadas todas as informações e distribuídos os números para venda. 
Conto com vocês para garantir mais uma vitória para a Casa do Papai Noel. Lembrando que o 
lucro obtido com a Rifa Solidária será integralmente revertido para a compra de presentes da 
Campanha de Natal de 2017. Solidariedade revertida em generosidade e amor. 
 
Com o mesmo carinho de sempre, desejo aos aniversariantes do mês uma vida plena de amor, 
carinho, realizações, harmonia, alegria, esperança e paz.    
 

 
Aniversariantes 
01/08 = Claudia Monteiro 
02/08 = Valéria Avólio 
06/08 = Suely Antonio 
07/08 = Kaká 
11/08 = Ilmara 
17/08 = Ana Saporito 
18/08 = Lenir (Mãe da Juliana) 
 


