Família Noel
É chegada a hora de nos encontrarmos novamente e fazer vibrar mais forte, em nossos corações,
a verdadeira Magia de Natal. Essa força que nos une, que traz um brilho novo ao olhar, tão difícil
de explicar em palavras, mas simples de expressar e sentir, pois permanece viva em todos nós.
Para todos que fazem parte da Casa do Papai Noel, a Campanha de Natal é mais que um evento,
é uma missão, a nossa maneira de semear, distribuir e fortalecer a esperança, a alegria, a
solidariedade e o respeito ao próximo.
Uma jornada ímpar, que repetimos a cada ano, sempre buscando fazer o nosso melhor, nos
doando ao máximo e nos comprometendo a dar a cada encontro o que há de mais valioso e
sincero em nossos corações.
E para aqueles que pensam que nós somos os benfeitores, peço que acompanhem com olhos
generosos, cada foto, cada expressão ali contida, toda a troca de sentimentos que
experimentaremos ao longo de mais essa jornada e percebam que:
Onde antes existia desalento, reacende a esperança,
Onde antes existia fraqueza, renovam-se as forças,
Onde antes existia tristeza, transborda a alegria,
Onde antes existia desânimo e dor, se faz presente o poder transformador do Amor.
O que semeamos, colhemos em dobro, o que levamos para doar é muito menor diante de tudo
o que recebemos. Ao fim, temos a certeza que os melhores presentes ficaram conosco e
retornamos felizes, realizados e imensamente gratos.
Como podem ver, o que fazemos é mágico, é forte, é poderoso e transformador, porque é
repleto de Amor. E nada é mais compensador do que fazer isso junto com vocês.
Minha família amada sorria, pois já é Natal e há uma energia maravilhosa no ar!
Com toda essa positividade, inicio a Campanha de Natal visitando o Instituto Benjamin Constant
e não poderia ter sido melhor...
Papai Noel.
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As Renas chegaram cedo ao Instituto Benjamin Constant, preparando tudo para a chegada do
Papai Noel e seu encontro com todos que o aguardavam.

Quando o Papai Noel chega, todos os olhares são para ele e a magia do Natal se faz presente.

Assim, encontro a encontro, começa a troca de presentes...
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A cada toque, o sonho se tornava real.

E ao ver a alegria contida nesse sorriso, tudo o
que fazemos ganha sentido. Existe presente
melhor que felicidade?
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De abraço a abraço, de carinho a carinho, a Magia de Natal se fortalece e nos impulsiona a
prosseguir, pois não há nada mais gratificante que transmitir e receber Amor.

Família Noel, podem celebrar
com alegria, pois só me resta
dizer: “CONSEGUIMOS!”
Até a próxima.
Abraços,
Papai Noel.
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