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“O melhor presente é se fazer presente.” 
 
Para os idosos residentes do Lar Nossa Senhora da Glória, receber a visita do Papai Noel e de 
suas Renas é sempre uma alegria. Adoram contar suas histórias, receber abraços, afagos e 
presentes de Natal. E, não há nada melhor que se sentir querido, lembrado, especial... 
 

 
Alguns voltavam a infância e pareciam reviver os tempos de criança, ansiosos por um afago.  
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Para os idosos do Lar Nossa Senhora da 
Glória ter companhia para conversar, 
trocar experiências e passar 
ensinamentos adquiridos ao longo de 
toda uma vida é um prazer e uma 
alegria. Poder passar esse tempo com 
eles foi o nosso presente. Fica nossa 
torcida para que eles recebam muitas 
outras visitas e se faça Natal o ano 
inteiro, pois eles merecem.  
 

“Conseguimos!” 
 

E a Campanha continua... 
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“É dia de ver o sonho virar realidade e encher o coração de luz e esperança.” 
 
As crianças do Abrigo Mário Almeida esperavam ansiosas pela visita do Papai Noel, pois esse 
seria o verdadeiro Natal para elas. Sabendo disso, todos estavam prontos para fazer desse 
encontro um momento muito especial. Era o momento de realizar sonhos e iluminar corações. 
 

 
 
A pureza das crianças enchia de ternura nossos corações e tornava cada troca de presente, uma 
demonstração de puro carinho.  
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Fazer brilhar olhinhos tão puros e ver 
seus sorrisos iluminando seus rostos, 
nos torna gratos e renova a esperança 
de um futuro melhor, feito por pessoas 
felizes e capazes de sonhar.  
 
Depois de passar por momentos tão 
lindos podemos dizer felizes: 

“Conseguimos!” 
 

Até a próxima, 
Papai Noel! 

http://www.papainoel.org/
mailto:instituto@papainoel.org

