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Família Noel 
 
O final do ano se aproxima, aumentando a ansiedade por nossa tão esperada Campanha de 
Natal, para que possamos viver novos encontros, grandes emoções e a intensa troca de energia. 
Nesse momento, apesar do intenso trabalho a ser feito, faço uma breve parada para realizar 
algumas importantes reflexões, que agora divido com vocês.  
 
Tivemos um ano marcado por divergências de opiniões em questões importantes, defendidas 
com intensidade por vezes extrema, causando afastamentos e rupturas. Muito se foi dito e 
poucos buscaram a compreensão e o respeito as diferenças, mas é chegada a hora de pensar. 
 
Pensar no que de fato é importante, no que nos traz felicidade real, nos difere e evidencia. 
Descobrir como é importante ouvir o outro, permitir que todos tenham o direito de expressar 
seus pensamentos e sentimentos sem medo ou pesar, buscando o diálogo franco, amistoso e 
conciliador. É hora de nos unir em busca de um mesmo propósito, distribuir solidariedade, 
esperança, fraternidade e amor. E temos muitos motivos para continuarmos juntos... 
 
Juntos, garantimos o direito básico à uma alimentação digna a cada um dos integrantes das 86 
famílias cadastradas na campanha Natal o Ano Todo. 
 
Juntos, realizamos uma acolhida lindíssima a todos que prestigiaram a Feijoada Solidária. 
 
Juntos, estamos preparando kits e enxovais para serem doados durante a Campanha de Natal, 
sem mencionar todos os demais presentes já comprados e que ainda receberemos. 
 
Juntos, sorrimos, amparamos, acolhemos, ouvimos, compreendemos, repreendemos, 
trabalhamos com afinco e amor, divulgamos nossos propósitos, ações e campanhas, 
arrecadamos e realizamos doações, para garantir a continuidade da Casa do Papai Noel. 
 
Provamos que vale a pena acreditar no ser humano, na elevação da autoestima, no trabalho 
sério, em propósitos dignos, em valores éticos, na importância de se sentir vivo. 
 
Acreditamos e semeamos a esperança, a busca por oportunidades e na capacidade 
transformadora do amor ao próximo.  
 
Somos resilientes, conscientes da importância de nossas ações, cuidadosos ao assumir 
compromissos, cientes que cada vitória alcançada é resultante do esforço de muitos e é 
impossível de ser precificada. Nos importamos com valores e não com preços.  
 
Por isso, peço a cada um de vocês que façam da conciliação um exercício diário, do respeito uma 
base, da esperança seu combustível, do amor uma causa e da vida o maior dos tesouros. 
 
Dia 30 de novembro, começará mais uma Campanha de Natal, mas eu desejo que essa magia os 
acompanhe diariamente. Lembrem-se: Juntos somos maiores, melhores e mais fortes! 
 
Se for para escolher, não tenham dúvidas, escolham sempre o que lhes trouxer Felicidade! 
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Falando em felicidade, não poderia esquecer dos meus queridos aniversariantes. Desejo a todos, 
muito amor, saúde, alegria, paz, harmonia e amor.  
 
01 - Dayse 
03 - Adriana 
04 - Gian Franco 
05 – Alcione 
06 - Rosana 
10 - Diniz Baptista 
12 - Bruno Richter, Jorge Flu e Denis 
16 - Maria José 
18 - Algemiro e Rosane Pope 
19 - Cícero e Aurelice 
20 - Ellen Vecc e Vinicius 
27 - Ana Cristina Fragoso 
 
 
 

Até breve, 
Papai Noel.  

http://www.papainoel.org/
mailto:instituto@papainoel.org

