“A vida nos ensinou que o amor não consiste em olhar um para o outro, mas sim olhar
juntos na mesma direção.” Antoine Saint-Exupéry
Não é a ausência de obstáculos que faz uma pessoa ser boa ou ter uma atitude positiva diante
da vida, mas sim a forma como os enfrenta e busca superá-los. Uma pessoa se torna especial
não apenas por seus resultados e conquistas, mas pela nobreza de seu caráter e de suas ações.
A história que contaremos a seguir, os levarão a conhecer uma família especial, formada por
pessoas que não se permitem intimidar pelas dificuldades, unidas pelo amor e que lutam para
alcançar seus objetivos, por mais difíceis que possam parecer.
Elisângela Sodré é uma mulher batalhadora, separada e desempregada, luta diariamente para
manter a casa humilde e seus dois filhos, José Marcos (de 4 anos) e Maria Elisa (de 12 anos).
Moradora de um conjunto habitacional em Senador Camará, vende doces e salgados como
forma de custeio da casa. Até aqui sua história é semelhante a milhares de outras mulheres,
então o que a difere? O que essa família tem de especial? É preciso conhecê-los melhor.
Seus dois lindos filhos são portadores de necessidades especiais e ambos possuem histórias
emocionantes, ao conhecê-las nos levou a admirar ainda mais a luta dessa mãe, e a forma como
nos impactou, nos fez querer compartilhá-la com todos ao nosso redor.
O pequeno José possui múltiplas deficiências e
possui uma saúde extremamente delicada,
levando-o a sucessivas internações, sempre
acompanhado por sua mãe. Se já admirávamos
tamanha dedicação, porém ao conhecer a origem
dessa relação “mãe e filho”, nossos sentimentos
dobraram. José não é filho biológico de Elisângela,
ela o encontrou abandonado no banco de um
ônibus, com apenas cinco dias de vida. Levado ao
Hospital Jesus, seus problemas de saúde vieram à
tona, bem como o árduo caminho que teria pela
frente. Nesse momento, muitos pais biológicos
desistem da guarda e os abandonam, por medo,
pela falta de recursos, por falta de
comprometimento e tantas outras explicações.
Essas crianças, na esmagadora maioria das vezes,
jamais terão um lar que as abriguem e um colo que
as embalem.
Bem, mas a vida não segue regras e o amor não
conhece limites, e Elisângela embalou José em seus
braços, o acolheu com seu amor materno, o adotou
com o apoio do hospital e o levou para casa, onde sua irmã o aguardava. E que menina especial
é Maria Elisa, menino de sorte o José.
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Maria Elisa nasceu com deficiência auditiva e um
problema renal. Desde muito nova, enfrenta suas
limitações físicas e as dificuldades materiais, mas
sempre foi uma menina doce, educada, tímida, mas de
sorriso fácil e coração generoso. Boa filha, irmã
amorosa, estudiosa, desenvolveu desde muito nova
uma paixão especial; um amor incondicional pelos
livros. Mesmo quando era mais nova e ia a Casa do
Papai Noel com sua mãe, não olhava para roupas ou
brinquedos, o que trazia brilho aos seus olhos era ver
uma novidade na seção de livros do Bazar. Sua paixão
despertou a atenção das Renas e elas passaram a
separar e trazer mais livros para Maria.
Na escola, em uma conversa com a professora, surgiu
um novo desejo em Maria; a possibilidade de criar uma
biblioteca com os livros que dispunha. Mas, como
começar? Teria livros suficientes?
Bem, assim como sua mãe, a menina não se deteve diante dos obstáculos, da sua maneira
começou o projeto e deu início a sua empreitada. No começo, possuía cerca de 30 títulos, e
como eram na maioria infantis, resolveu disponibilizá-los para as crianças que moram próximas
a ela. Achou que poucas iriam, mas teve uma bela resposta. Como não havia espaço em sua
casa, começou na calçada em frente e, sem mesas ou cadeiras, colocava as crianças sentadas no
meio-fio e emprestava os livros para as que liam e lia para as que não sabiam. Assim nascia a
Biblioteca da Maria Elisa. Vendo a criançada tomar gosto pela leitura, Maria contou sua iniciativa
e os resultados as Renas da Casa do Papai Noel e uma atitude como essa merecia um apoio.
Começaram a buscar doações de livros, foram compradas mesas e bancos, materiais de desenho
e pintura, um quadro-negro e giz para melhorar a estrutura das tardes de leitura. Maria recebeu
com emoção e alegria as doações e seu amor pelos livros é tamanho que os colocou em sua
cama para melhor preservá-los e passou a dormir numa cama improvisada no chão. Mas, ainda
faltava uma forma melhor de dispor os livros. Foi então que sua mãe teve uma ideia; comprar
um carrinho (parecido com esses que vendem lanches) e tornar a biblioteca móvel. Mesmo com
todas as dificuldades que enfrenta, juntou os recursos e conseguiu o carrinho. Felicidade e
sentimento de vitória invadem o coração de Maria, nossa jovem e idealista bibliotecária. A
Biblioteca Móvel da Maria Elisa ganha uma nova estrutura e as crianças novas atividades, pois
além da leitura, podem desenhar e Maria passou a ensiná-los a ler também. Ganharam também
mais adesões, com a chegada de mais títulos, muitos jovens, adultos e idosos passaram a
frequentar a biblioteca e deram maior significado a todo o esforço e dedicação da menina.
Mas também existem problemas a enfrentar, como a tristeza ao ver o dia em que arrombaram
o carrinho e rasgaram alguns livres. Muitas lágrimas foram derramadas, porém era preciso
seguir adiante, juntar o que sobrou, recuperar o possível e recomeçar. Não se permitiu render
a violência e ignorância contida naquele ato, pois havia muito amor e alegria investidos na sua
biblioteca e muitos contavam com sua continuidade.
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A mudança que Maria vê acontecer nas pessoas que passam pela biblioteca, a enchem de
esperança e reforçam sua paixão pela cultura e seu poder transformador. Ela nos contou que:
“_Uma vez, recebi uma moça que era dependente química e olhava os livros sem muito interesse,
até encontrar um da Thalita Rebouças. Esse livro era um dos meus favoritos e minha mãe havia
trabalhado muito para comprá-lo para mim. Fiquei com medo que não devolvesse, mas a deixei
levar, anotando seus dados. Para minha alegria, ela não apenas leu, devolveu e agora vai sempre
a procura de outros livros. Uma bela mudança!”

Perguntada se tem sonhos para o futuro, nos falou que:
“_Sonho em ter uma casa maior, com uma parte adaptada para o José e um espaço individual
para a Biblioteca, onde eu possa guardar mais livros e deixá-los seguros. Quero estudar e me
tornar bibliotecária e trabalhar na minha biblioteca e em outras também.”
Simples? Nem sempre precisamos de muito para nos sentirmos realizados, basta encontrarmos
nosso propósito, o que nos faz feliz o coração e ilumina a alma.
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Ah, lembram da deficiência auditiva que falamos no início? A Dra. Cláudia Fonseca Vitoriano,
especialista em áudio, não mediu esforços e conseguiu um aparelho de última geração para
Maria. A vida ganhou novos acordes para nossa menina e a doutora, nosso respeito e gratidão.
Maria tem planos e projetos, excelente aluna, sonha com um ensino melhor e mais abrangente,
não apenas para si, mas para compartilhá-lo com outros. Caso possam e queiram ajudá-la, basta
entrar em contato com a Casa do Papai Noel e faremos a ponte entre vocês.
Elisângela, Maria Elisa e José Marcos formam uma família feliz, repleta de amor e afeto, muitas
são as dificuldades e os obstáculos a enfrentar, mas seguem fortes, confiantes e cheios de
esperanças para o futuro.
Elisângela transbordando seu amor generoso e sua admirável disposição para lutar.
Maria Elisa abraçando seus sonhos e buscando alcançá-los com as ferramentas que têm.
José Marcos dando exemplo da imprevisibilidade da vida e da força transformadora do amor.
Como não os admirar? Como não se sentir transformado ao conhecer suas histórias?
A Casa do Papai Noel se reserva ao direito de não acreditar em impossibilidades, mas em
reconhecer que muitos enfrentam realidades árduas, imensos obstáculos e momentos de dor e
desalento. Justamente por isso, buscamos estar próximos aos nossos assistidos, para que
histórias como essa venham ao conhecimento de muitos e nos ajude a provar que vale a pena
sonhar, insistir, investir, acreditar, realizar e recomeçar sempre que preciso.
Nossa imensa gratidão a essa família por nos permitir contar sua história e fazer parte dela.

Juntos somos mais fortes!
Para finalizar, não poderiam ficar de fora os aniversariantes do mês, aos quais merecem uma
vida plena, longa e repleta de alegrias, saúde, sucesso, paz e harmonia. Celebrar a vida é
sempre a melhor opção.
FEVEREIRO
02 - Maria do Céu (mãe do Paulo Rolo)
03 - Toninho
04 - Soraya Capella
09 - Flávio
15 - Neuza (Mãe das Gêmeas)
16 - Carlos Di Giorgio e José Luiz
17 - Ivo Daflon
19 - Gualter
20 - Adriana Quintão
23 - Maria Ilza
25 - Kyria
27 - Henrique Amigo
28 - Fátima Mourão

Abraços,
Papai Noel.
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