“Para tornar o sonho real, basta acreditar que é possível.”
Vencendo todas as barreiras chegamos a mais uma Campanha de Natal e para começar nada
melhor que visitar o Instituto Benjamin Constant, nosso ponto de partida há muitos anos. A
ansiedade pelo encontro era tão grande quanto nossa alegria e um amor imenso preenchia
nossos corações. Papai Noel chegou e era Natal novamente!

No Instituto Benjamin Constant é fundamental o toque, a proximidade entre os alunos e o Papai
Noel emociona pela ternura, pela inocência, é quando cada um pode formar a sua imagem desse
tão esperado encontro. Se nos faltam palavras para descrever, esperamos que as fotos os façam
ter uma ideia da grandiosidade de cada momento.
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Com os corações repletos de amor e gratidão, seguimos com o Expresso de Natal rumo a
próxima parada, certos que cumprimos nossa missão no IBC. Família Noel: Conseguimos!!!

“Quando se cuida com amor, os resultados são surpreendentes.”
A Creche Casulo Nossas Crianças é um exemplo de superação e dedicação, pois conseguem dar
as suas crianças o melhor tratamento possível com o mínimo de recursos materiais. O segredo
para isso: “Amor, muito Amor”! Incentivadas a desenvolver o universo lúdico, todo ano
preparam uma bela recepção para o Papai Noel. Dessa vez, todas as crianças estavam com
camisetas de renas, cantando músicas natalinas, dançando animadas, emocionando a todos e
tornando tudo mais mágico e especial.
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A festa foi imensa e era difícil saber quem se divertia mais, pois todos voltaram a ser crianças.
Do berçário ao pré-escolar, todas vibravam com a visita do Papai Noel e mostravam que a magia
do Natal estava mais presente que nunca.
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Nosso agradecimento a todos da Creche Casulo Nossas Crianças pela linda recepção, pelo
imenso carinho e pelo excepcional trabalho realizado ao longo do ano com nossas crianças, pois
sabemos que mais que cuidados, vocês estão preparando-as para a vida.
Família Noel, podemos comemorar mais uma etapa cumprida e gritar novamente:
“Conseguimos!”
Espero por todos nas próximas visitas, pois está só começando e ainda há muito o que fazer e
muitas emoções a compartilhar.
Até a próxima parada!

Abraços,
Papai Noel.
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“A violência pode nos impedir de estar, mas jamais nos fará desistir...”
Pelo terceiro ano consecutivo, fomos impedidos de levar a magia do Natal até os idosos da Casa
Geriátrica São Mateus, já tão carentes de afeto, compaixão e solidariedade. Como se não fosse
difícil o bastante, lidar com as dificuldades materiais, o abandono e a solidão, agora foram
privados também da alegria da nossa visita, pois a violência urbana que assola a região onde se
encontra nos impede de chegar. Porém, se pessoalmente não podemos entregar os presentes
e suprimentos diversos, encontramos uma forma de fazê-lo com o apoio de terceiros. Não é o
ideal, mas foi a maneira que encontramos para dizer aos idosos da São Mateus que não
deixamos de nos importar e que eles continuam em nossos pensamentos e corações. Nossos
melhores sentimentos e desejos foram colocados em cada item enviado, junto a mensagem de
que podemos ter sido impedidos de ir, mas jamais iremos permitir que nos impeçam de cumprir
nossa missão. A tristeza do momento servirá como estímulo e força para continuarmos.
Fica o pedido para que todos enviem o máximo de positividade aos idosos da Casa Geriátrica
São Mateus e não permitam que a violência presente em nosso dia a dia endureça nossos
corações ou nos paralisem ao ponto de não levarmos o bem a quem precise, mesmo que para
isso seja preciso buscar novas alternativas. Triste, me despeço.
Abraços, Papai Noel!
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