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“Que o amor e a solidariedade, nos mostrem a imensa potência da vida.” 
 
Sempre buscamos realizar toda e qualquer ação tendo como pilares o respeito, a solidariedade 
e o amor ao próximo. Entendemos que uma acolhida diferenciada é o primeiro gesto de apoio, 
um toque de carinho. Mais que doar itens materiais, buscamos suprir necessidades 
emergenciais e levar um pouco de conforto e esperança a quem nos procura. Estamos no 
caminho certo? Nossa acolhida faz diferença? Leia a história abaixo e diga-nos o que achas. 
 
Rosemeri Valentim é uma guerreira de 42 anos, mãe de 
2 filhos, moradora de uma casa de 02 cômodos no 
Morro dos Macacos e paciente do INCA. Em 2016, 
abandonada pelo companheiro, após o nascimento da 
filha, recém-diagnosticada com câncer, sozinha e 
desamparada, estava prestes a desistir quando, por 
intermédio de uma amiga, chegou a Casa do Papai Noel. 
Com a voz embargada de emoção descreve o 
momento: “Cheguei aqui, após ser abandonada com 
uma bebê de 6 meses, com minha alma doente, minha 
doença não era só física. Aqui encontrei apoio, amigos, 
que se tornaram parte da minha família! Não encontrei 
a cura física, mas minha alma está curada!” 
Rosemeri cuida também dos pais, ele com câncer de 
próstata e ela com câncer de pulmão, e de mais 7 
crianças, são muitas pessoas sob seus cuidados em uma 
casa de 2 cômodos. Como ela faz isso? Com amor e 
esperança! “Os dois cômodos se tornaram grandes depois que todos vieram ficar aqui. É como 
coração de mãe!” A Casa do Papai Noel auxilia na compra de medicamentos, com a doação de 
suplementos alimentares (inclusive os específicos para a alimentação de sua mãe) e com os itens 
da cesta básica, na quantidade necessária para suprir toda a família. 

Em relação a sua saúde, as notícias não são animadoras, 
o câncer está metastático e ela precisará se submeter a 
uma delicada cirurgia, mas essa guerreira não esmorece 
e nem perde a esperança, pois não se sente mais 
sozinha e isso faz toda a diferença, como diz: “O mais 
incrível é que cheguei aqui muito doente, mas hoje, 
apesar da metástase, eu vejo tudo diferente, não estou 
com medo. Eu enfrento tudo de cabeça erguida, 
justamente pelo suporte que estou tendo... Quando a 
gente está numa luta de um lado, mas tem vitória de 
outro, a gente encara as coisas com outros olhos. Estou 
esperançosa!” 
Perguntada sobre o papel da Casa do Papai Noel em sua 
vida, o sorriso se torna ainda maior e o olhar brilha feliz 
ao dizer: “Eu recebi aqui tudo que se recebe de uma 
família, carinho, atenção, abraço nos momentos de 
desespero, suporte material. Eu me senti acolhida! 

Vocês não sabem o bem que fazem a todas as famílias acolhidas, em especial a minha!” Precisa 
dizer algo a mais?  
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Ao ouvir um depoimento como esse é impossível não nos emocionarmos e ficarmos gratos por 
estarmos ao seu lado nessa luta, desejando ardentemente que tudo se reverta e que novas e 
melhores notícias cheguem para essa mulher iluminada. Apesar de tantos dissabores, Rosemeri 
mantém o sorriso franco e um olhar sereno, cuidando com muito amor de todos e lutando 
incansavelmente por sua saúde, desejando simplesmente continuar com sua jornada.  
Nós? Estaremos sempre ao seu lado, incentivando, auxiliando e a acolhendo nos momentos 
difíceis, quando “ser colo” é o máximo que podemos e tudo o que se precisa. 
 
Não importa que nos questionem sobre a relevância do que e de como fazemos nosso trabalho, 
o que vale é o resultado que alcançamos. Não resolvemos todos os problemas, mas fazemos 
tudo que for possível para tornar a luta mais branda e justa. Não somos meros distribuidores, 
somos acolhedores. Não temos o poder de curar o físico, mas podemos dar amor, afago, escuta. 
Não somos donos da verdade, mas é com verdade de sentimentos e propósito que fazemos da 
Casa do Papai Noel um lar a todos que ali chegam, que passam e que nos levam no coração. 
A essa jovem e valente guerreira o nosso sincero agradecimento por nos permitir tê-la conosco 
e a certeza de estamos torcendo por um desfecho feliz a sua tão comovente história de vida. 
A todos que acreditam, colaboram e participam, fica a certeza de que fazendo diferente, 
faremos sempre muita diferença.  
Que a luta por mais dignidade, justiça e igualdade entre as pessoas, não se restrinja as paredes 
da Casa do Papai Noel, que possamos propagar o respeito mútuo e o amor ao próximo por onde 
formos e que o verdadeiro significado do Natal faça morada nos corações por todos os dias. 
 

E como o assunto é vida, segue a lista dos aniversariantes do mês, pois não há nada mais belo 
que celebrar a vida e toda a sua magnitude. Que todos tenham muita saúde, felicidade e 
sucesso. 

Aniversariantes 
Novembro  
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 
  
 

Dezembro  
01 Marlei da Silva Cruz e Milton (Alcione)  
02 Pedro Vichi  
07 Paula (Mãe do João Vitor) 
08 Alexandre Macedo França 
09 Cristina Torres 
10 Cândida (Creche Casulo) 
11 Emanuel 
15 Sônia (Casa Ronald), Josiane Almeida e 
Vanusia (Rio das Ostras) 
16 Luciana Vascone e Rosana Pacinto 
25 Adriana, Fiori e Paula Dinis 
27 Márcio André 
29 Maria de Lurdes, Elaine e Eliane 
(Gêmeas) 
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