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“Para viver plenamente a Magia do Natal, não há idade certa, basta acreditar!” 
 
Os idosos do Lar Nossa Senhora da Glória receberam com muito carinho e alegria a visita do 
Papai Noel, mostrando que trazem viva a Magia do Natal dentro de seus corações. Um dia muito 
especial, marcado pela generosa troca de afeto. 
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Foi maravilhoso ver a receptividade dos idosos e a importância que deram a nossa presença.  

 
 
 
Levar nosso carinho e respeito a 
quem já fez tanto, ouvir o que 
têm a dizer, dar toda atenção que 
merecem, era nosso objetivo 
maior. Saber que tivemos 
‘sucesso é motivo de alegria e 
celebração, assim só falta dizer 
mais uma vez: “Conseguimos!” 
 
A Campanha de Natal segue em 
frente e nos leva até... 
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“A magia do encontro que preenche e ilumina nossos corações.” 
 
Toda visita do Papai Noel ao Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES é marcada pela 
imensa alegria e receptividade dos alunos e esse ano não foi diferente. O alto astral era 
compartilhado por todos e o Papai Noel mostrou intensa sintonia com a energia do momento. 
 

  
 
Muitos abraços, sorrisos e afagos, o brilho nos olhos e o sorriso fácil e sincero, tornavam 
desnecessário o uso de palavras. O coração era quem ditava o tom e mostrava todo o amor 
envolvido. Uma felicidade impossível de mensurar. 
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A Casa do Papai Noel também ganhou 
um maravilhoso presente, pois os 
professores e funcionários do INES 
fizeram uma campanha junto aos 
alunos e arrecadaram dezenas de 
quilos de alimentos não perecíveis e 
doaram para a nossa campanha Natal 
o Ano Todo. Um gesto de carinho, 
respeito, confiança e solidariedade. 
Fica nosso agradecimento e a certeza 
que nossa mensagem está sendo 
compartilhada. “Conseguimos!” 

Até breve, 
Papai Noel. 
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