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“Mostrar que sonhos podem virar realidade, torna a infância mais 
saudável e traz mais esperança no futuro.” 

 
A Creche Casulo Nossas Crianças sabe como valorizar o aspecto lúdico da infância, pois entende 
o quanto isso é importante na formação de seus alunos. A chegada do Papai Noel é preparada 
com muito carinho, tornando sua visita um momento mágico, único e encantador. 

 
É impossível não se sentir tocado ao ouvir as crianças cantando canções natalinas, ansiosas para 
tocar, falar e brincar com o Papai Noel. Todo presente entregue resultava na troca de afagos, 
abraços e sorrisos.  
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As Renas não resistiam a tanta doçura e se juntaram aos pequenos.  
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Os pequeninos mostraram que a Magia de Natal estava presente em todos os lugares.  

 
Depois de receber tanto amor das crianças 
e de todos os funcionários da Creche, 
saímos com a certeza de que o trabalho ali 
realizado gerará bons frutos e ficamos 
felizes ao ver que essa geração manterá 
viva a Magia de Natal.  “Conseguimos!” 
 
Mais não são só as crianças que nos 
recebem com alegria sincera e pureza no 
coração, nossa próxima parada prova que 
não há idade para acreditar... 
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“A Magia de Natal é capaz de levar a todos de volta a infância.” 
 
Os residentes do Lar Nossa Senhora da Glória trazem consigo muita experiência e sabedoria, por 
isso que quando chega o momento de receber o Papai Noel, se permitem voltar a infância e 
aproveitar ao máximo o encanto que envolve esse encontro. 
 

 
 
 
O momento é marcado por muita ternura, todos ansiosos pela troca de histórias, de carinho e 
de afagos. São muitos os anos vividos, muito já doaram de si em prol de outros, que é chegado 
o momento de compartilhar e celebrar a alegria deste encontro mágico. 
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É maravilhoso ver o quanto democrático é o Natal, como ele é capaz de nos transformar, de 
trazer à tona nossos melhores sentimentos e sonhos, independente da idade que temos, do 
local onde estamos, da forma que vivemos. Sua luz possui tamanha intensidade que alcança a 
todos e preenche todas as lacunas. Basta deixar o coração aberto para sentir, apenas sentir. 
 
 
Emocionado e imensamente feliz, 
agradeço a todos e, junto com minha 
amada família, digo: “Conseguimos!” 
 

Até breve, 
Papai Noel. 
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