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“É preciso manter firme o propósito de fazer o BEM, independente do que 
ocorre ao nosso redor. É preciso fortalecer o poder transformador do 

Amor e da Bondade que reside nos corações.” 
 
Pelo quinto ano consecutivo tivemos que cancelar a visita do Papai Noel a Casa Geriátrica São 
Mateus e não há palavras suficientes que expressem nossa frustação.  
 
Mais uma vez a violência que reina na região nos impediu de cumprir nossa missão, mas não nos 
permitimos desistir. Então, fizemos o que estava a nosso alcance e, através de uma pessoa que 
tem acesso ao local, enviamos tudo que seria entregue durante a visita do Papai Noel.  
 
Foram mandados perus para a ceia 
de Natal e kits de presentes 
separados e arrumados com o 
máximo de amor, cuidado e respeito 
por aqueles que os receberiam.  
 
Mais até quando teremos que conter 
nossa indignação e lidar com a 
sensação de impotência? Qual o 
próximo local a ser privado de 
receber um gesto de amor, 
solidariedade e respeito? O quanto 
mais nos será tirado pelas garras da 
violência? Até quando aguentaremos 
ser reféns do medo, da ignorância e 
da omissão? Que outro ato de 
covardia será necessário para que 
seja dado um basta a tamanho 
absurdo? Dificilmente teremos essas 
respostas com a urgência necessária, 
mas deixamos aqui nosso desejo e 
nosso apelo por mudanças. 
 
Seguiremos com nosso trabalho, distribuindo amor, esperança, solidariedade e respeito a vida 
humana, independente do que ocorre ao nosso redor. Acreditamos que é nosso dever resistir, 
persistir e prosseguir com nossos valores e propósitos. Somos semeadores de sonhos, 
compartilhamos o desejo de coexistirmos em mundo justo, equânime e digno, onde sejamos 
medidos por nosso caráter, ações e valores e não por posses materiais. Por isso, continuaremos 
a fazer nossa parte.  
 
O medo pode nos limitar, nos tornar mais cautelosos, mas jamais nos fará desistir.  
A violência não fará eco em nossas mentes, pois temos a paz em nossa consciência. 
O egoísmo de alguns não nos contaminará, pois sabemos que juntos podemos mais. 
O grito dos maus não nos calará, pois, nosso discurso é sobre o amor, a paz e a união. 
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Temos ciência do desafio e do nosso poder de alcance, sabemos que estamos em desvantagem, 
mas somos teimosos, porque acreditamos que estamos no caminho certo e enquanto aqui 
estivermos, seremos resistência. Porque somos luz e vivemos para combater a escuridão. 
 
Aos funcionários e idosos residentes da Casa Geriátrica São Mateus enviamos nosso carinho e 
desejo de breves e boas novas, que tenham o melhor Natal possível e torcemos para que 
possamos nos encontrar novamente. 
 
Que esse triste capítulo de nossa história sirva de alerta para que jamais nos esqueçamos que 
fazer o BEM deve ser prioridade em nossas vidas e permanente em nossas escolhas. 
 
 

Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel. 
Juntos Somos Mais Fortes! 
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