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Família Noel 
 
Quero começar agradecendo, em nome da Casa do Papai Noel, a todos que participaram da 
Rifa Solidária e nos permitiram comemorar mais essa importante vitória. Todos os números 
foram vendidos e o valor líquido arrecadado revertido em prol da Campanha de Natal. Mais 
uma vez, vocês enchem meu coração de esperança e fortalecem o brilho da Magia do Natal. 
Obrigado! Lembrando que no dia 11 de novembro será conhecido o número premiado e um e-
mail será enviado para nosso mailing assim que tivermos essa informação. 
 
Informo que serão distribuídas, no decorrer deste mês, as cestas básicas e de complementos 
alimentares referentes aos meses de novembro e dezembro, bem como uma cesta de Natal a 
todas as famílias atendidas pela campanha Natal o Ano Todo. O Natal precisa e merece ser 
digno para todos. Nós acreditamos e trabalhamos com esse propósito. 
 
E por falar em Natal, ele já chegou na Casa do Papai Noel. Não, vocês não leram errado, o 
tempo passou bem rápido e os trabalhos já começaram, afinal estamos a 31 dias da primeira 
visita da Campanha de Natal de 2017, o coração já bate acelerado e o sorriso já é constante no 
rosto. 
 
Mas quem sou eu sem vocês? O que posso realizar sozinho? Qual o propósito de estar aqui? 
Sozinho, nada sou, nada faço, meu propósito é ser apenas mais um símbolo das festas 
natalinas. Por que? Porque sozinho perco a essência, desfaz-se a magia e o propósito maior 
deixa de existir. 
Porém, quando estou junto a vocês, ganho corpo, alma, voz e coração. Somente quando me 
uno a vocês, é que surge de fato o Papai Noel! Pois a verdadeira Magia de Natal não está em 
um único ser, ela é múltipla e vive entorpecida nos corações, pronta a se conectar e gerar 
força suficiente para vir à tona e transformar o sonho em realidade. Seus “conectores” são 
conhecidos como Amor, Generosidade, Solidariedade, Esperança e União. 
 
Viram o tamanho da responsabilidade e da importância que têm? São vocês que me tornam 
real, capaz de existir e continuar com minha missão. Vocês fazem o Natal acontecer! 
 
Então, convido todos a participar e realizar mais uma Campanha de Natal inesquecível e para 
isso temos muito trabalho a fazer. Afinal, ninguém é melhor que todos nós juntos! 
 
Por isso, peço a presença das Renas, no dia 25 de novembro, na Casa do Papai Noel, a partir 
das 8h da manhã, para a primeira organização de presentes da Campanha de Natal. Quanto 
maior for o número de Renas presentes, mais justo será o esforço desprendido.  
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Como os próximos informativos serão sobre a Campanha de Natal, não poderia deixar de citar 
os aniversariantes de novembro e dezembro. Quero que todos se sintam abraçados e recebam 
meus sinceros votos de saúde, alegria, harmonia, sucesso e vida longa. Celebrem junto a quem 
lhes querem tão bem quanto “EU”. 
 
01/11 Dayse 
03/11 Adriana 
04/11 Gian Franco 
05/11 Alcione 
10/11 Diniz Baptista 
12/11 Bruno Richter, Jorge Flu e Denis. 
16/11 Maria José 
18/11 Algemiro e Rosane Pope 
19/11 Cícero e Aurelice 
20/11 Ellen Vecc e Vinicius 
27/11 Ana Cristina Fragoso 

01/12 Marlei da Silva Cruz, Milton e Rozilda 
06/12 Pedro Vichi 
07/12 Paula (João Vitor) 
09/12 Lidia Saporito e Cristina Torres 
10/12 Cândida (Creche Casulo) 
11/12 Emanuel 
15/12 Vanusia e Josiane 
16/12 Rosana Pacinto 
25/12 Fiori 
27/12 Márcio André 
29/12 Maria de Lurdes 

 
 
Já vencemos inúmeros desafios, percorremos muitos caminhos, realizamos sonhos, mudamos 
vidas, comemoramos vitórias, aprendemos com as adversidades, fomos colo e abrigo, 
solidários na dor e justos em nossas decisões. Fizemos muito, mas queremos e podemos 
realizar muito mais. Assumimos um compromisso, pois queremos ser transformadores, 
participar da construção de um novo amanhã, mais justo, digno, solidário e democrático. Essa 
é nossa missão e juntos formamos a Casa do Papai Noel! 
 
 

Família Noel não vejo a hora de nos ouvir gritar novamente: 
“Conseguimos!” 

 

Comemorem, façam brilhar a luz da magia que há dentro de 
vocês, afinal já é Natal! 

 
 

Até breve, 
Papai Noel. 
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