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“Pequenos corações transbordando imensa felicidade.” 
 
As crianças do Abrigo Mário Almeida esperavam ansiosas a chegada do Papai Noel e esse 
encontro foi recheado de alegria e carinho. A Magia de Natal se fez presente. 
 

 
 
Para a maioria das crianças do Abrigo, esse momento representa muito, pois esta será a única 
visita que terão do Papai Noel. Sabendo disso, todos fizeram o máximo para que fosse especial, 
afinal elas mereciam. 
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Ver a alegria em cada rostinho, o brilho nos olhos e a ternura de cada uma delas, nos dá a certeza 
de que cumprimos com nossa missão, justifica cada momento dedicado a realizar esse encontro. 
Essa é a verdadeira Magia de Natal, quando conseguimos trazer o sonho para o mundo real. 
 
Que a verdade de tudo o que foi 
vivenciado se perpetue nos corações, 
mantendo a pureza, a esperança e certeza 
de que vale a pena acreditar em dias 
melhores. 
 
Família Noel, repitam com alegria: 
“Conseguimos!” 
 
Vamos em frente que novas e fortes 
emoções nos aguardam. 
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“Quando há amor, todo momento é único, verdadeiro e especial!” 
 
A visita a Escola Especial Francisco de Castro é sempre um grande aprendizado, onde todos saem 
agradecidos pela oportunidade de levar um pouco carinho e amor a pessoas tão especiais. 
 

 
Os alunos e seus familiares são exemplos de resiliência, dedicação, amor e superação, pois 
precisam lutar diariamente contra os obstáculos e dificuldades que lhes foram impostam e 
mesmo assim não perdem a alegria, o prazer do encontro e a magia de reconhecer no Papai 
Noel alguém que lhes é muito querido.  
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É impossível passar pela Escola Francisco de Castro e não sair tocado pela importância do 
trabalho ali realizado. São jovens e adultos que viverão uma eterna infância, lutando com suas 
limitações, mostrando o quanto valorizam cada gesto de carinho recebido e os retribuem com 
imensa pureza e felicidade.  
 
Uma lição de vida, amor e esperança. 
 
Imensamente emocionados por estes 
momentos que dizemos mais uma vez: 
“Conseguimos!” 
 

Até a próxima! 
Papai Noel. 
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