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“Em respeito àqueles que contam somente conosco nos fizemos presentes...” 
 
A Casa do Papai Noel está atenta às determinações dos órgãos competentes referentes a 
quarentena estabelecida para o combate ao COVID-19, reforçando seu compromisso de 
valorizar a vida acima de tudo. 
Justamente por ter firmes valores como compromisso, solidariedade, dignidade e respeito que 
nossas Renas, mesmo cientes dos riscos, adotaram como premissa cumprir o calendário do mês 
de março de entrega das cestas básicas e das cestas de complementos alimentares às famílias 
cadastradas na campanha Natal o Ano Todo. Graças a essa atitude, todas as famílias 
compareceram, apesar das inúmeras dificuldades, e foram atendidas com o mesmo carinho. 
Não se trata de expor-nos ao risco, mas de compreendermos que não poderíamos abandoná-
las quando estão mais vulneráveis. Garantir-lhes o básico necessário a alimentação diária, para 
que tenham mais chances de passar incólumes por esse período tão sombrio para todos. 
Mais uma vez, ficou claro que nossa força maior está em nossa união, em nossos valores. Juntos 
sempre poderemos mais, faremos mais, seremos melhores e mais fortes.  
Se temos medo? Claro que sim. Todos os envolvidos possuem família, amigos, problemas e 
vulnerabilidades com qualquer pessoa, mas tem também muita Empatia e Amor ao Próximo. 
Nossas Renas estão empenhadas em atender, dentro do possível, sempre buscando minimizar 
riscos, a todos àqueles que amorosamente acolhemos, atendemos e que somente conosco 
podem contar. Não se permitem ficar omissas, muito pelo contrário, afirmam e repetem a todos: 
“Vocês não estão sozinhos, nós continuamos aqui!”  
Seguiremos alertas, conscientes de nosso dever em relação ao nosso bem-estar e ao dos demais, 
mas não poderíamos permitir que uma dor ainda maior assole essas famílias.  
Mas para continuarmos precisamos contar com apoio de todos, pois nossos estoques estão com 
níveis baixíssimos e tememos parar não por medo, mas por falta de itens para doar.  
Neste momento, não temos como fazer campanha ou montar grupos de arrecadação, então 
deixaremos a seguir os nossos dados bancários para quem queira e possam contribuir: 
 
✓ Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel 
✓ Banco Itaú – Ag. 0496 – C/c 28201-3 – CNPJ: 07.516.814/0001-22 
 
É importante também reforçar o pedido para que permaneçam em isolamento enquanto o risco 
de contágio permanecer alto e as autoridades públicas, assim determinarem. Nós não 
quebramos as regras da quarentena, apenas abrimos um precedente para atender aos nossos. 
Essa pandemia trouxe à tona nossos medos e fragilidades, mas também nos fez reavaliar 
prioridades e valores. Nos fez ver que precisamos nos manter unidos, mesmo distantes 
fisicamente. Que cuidar de si, também implica em respeitar e valorizar as necessidades do outro. 
Nos mostrou que somos únicos como pessoas, mas exatamente iguais como seres humanos.  
Não nascemos para viver só, mas em harmonia com os demais. Não adianta ressaltar diferenças, 
mas buscar identidade nas semelhanças. Que viver ainda é o melhor e mais surpreendente 
presente que podemos receber diariamente. Aproveite, celebre, doe-se, preserve-se, pois o 
tempo passa, os problemas se resolvem, mas o que sentimos e vivemos, isso é para sempre. 
 

"Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim de tudo que 
faz a vida florescer." Augusto Cury  
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Mesmos isolados fisicamente, estamos unidos por sentimentos recíprocos e pelo bem que 
desejamos aos que guardamos em nossos corações. Por isso, não poderia deixar de celebrar 
junto aos aniversariantes do mês de abril. Sintam-se abraçados, recebam todas as vibrações 
positivas e percebam o quanto são amados, queridos e únicos. Que tenham todos uma vida 
longa, próspera e imensamente feliz.  
 
03 -Fábio Júdice  
04 -Fafá  
05 -Polyana Ferreira  
10 -Vera Bastos  
11 -Camila Rocha e Flávio Capiberibe  
13 -Osman Moço  
14 -Alexandre Ribeiro  
15 -Roberto Wider e Valéria Barros (Voluntária NAVE –INCA)  
17 -Deise e Bruno (filho Denise)  
18 -Fausto Leitão e Arnaldo Guimarães  
23 -Leonor (mãe Denise) e Denise (filha Leonor)  
25 -Jana (Jayme/Cláudia)  
27 -Eliane Lima 
 
 
 
Espero que esse período de recolhimento seja usado por todos para autoconhecimento, 
reavaliação e crescimento. Que sejamos sempre luz em meio a escuridão. 
 
 
 

Abraços saudosos, 
Papai Noel. 

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

