Informativo de Dezembro
Começamos novembro entregando o Iphone ao
ganhador da Rifa Solidária, Sr. Davi Dias Moreira
Filho, na Casa do Papai Noel.
Porém, precisamos comunicar que por conta das
restrições da pandemia do novo Coronavírus, não
serão realizadas as visitas do Papai Noel agendadas
para 2020. Seguimos com nosso trabalho, pois
compreendemos que devemos continuar a prestar
assistência, pois muitos contam com nosso carinho e
apoio.
Vivemos um momento diferenciado, onde assistimos pessoas e países erguendo muros reais ou
imaginários e as palavras mais ditas nos remetem ao isolamento, ao medo ou a
autopreservação. Reeditamos valores e comportamentos, mudamos nossa visão de futuro,
aprendemos a lidar com a incerteza e nos defrontamos com um inimigo invisível. Mas, o ser
humano é resiliente por natureza e, apesar de tudo, estamos nos readaptando e sobrevivendo.
Na Casa do Papai Noel, acreditamos que criar pontes é mais poderoso e seguro que erguer
muros, pois erguemos suas fundações com amor, generosidade e esperança, maximizando seu
efeito transformador. Caso contrário, seria como abandonar nossa máxima de que “juntos
somos mais fortes”. As incertezas do amanhã, não podem nos impedir de agirmos agora.
Assim, temos a felicidade de compartilhar o resultado de mais um Projeto Dignidade e afirmar
que podemos, devemos e conseguimos erguer mais uma ponte, entre essa família e um futuro
mais justo, com mais esperança que incertezas e mais possibilidades que dificuldades.
A trajetória de Dona Ivone é repleta de dores e dificuldades, mas também de muita força e luta.
Nascida há 60 anos e criada no Morro dos Macacos, analfabeta, ela tem dois filhos: um rapaz
que cumpre pena e ela não o vê a bastante tempo; e uma moça que, por opção, mora nas ruas.
Essa valente senhora, cria sozinha seus 4 netos; Douglas de 16 anos, Daniel de 11 anos, Gabriele
de 9 anos e João Miguel de 7 anos, catando latinhas e fazendo pequenos serviços. Já esteve
empregada, através de uma terceirizada, como auxiliar de faxina no INTO, mas como não sabe
ler nem escrever, com a mudança de empresa, não conseguiu fazer uma prova para admissão.
Mas, ao invés de se entregar, persiste sem se lamentar.
Em agosto, Dona Ivone nos contou que sua moradia no Morro dos Macacos estava em duplo
risco: tanto pelas péssimas condições (inclusive de desabamento) quanto pelos "donos" do
lugar. Nesse momento, entendemos que não poderíamos nos omitir, era preciso uma ação
efetiva. Mas, reformar a casa atual não resolveria o problema, foi quando soubemos que havia
uma outra possibilidade. Dona Ivone, apesar de todas as dificuldades, em um lote de posse em
Jacarepaguá, conseguiu erguer uma estrutura composta de quatro paredes e um telhado, porém
sem condições de habitabilidade. Seus parcos recursos e as inúmeras despesas do dia a dia, a
impediam de finalizar a construção. Mas vimos ali a base para construirmos nossa “ponte”. Mãos
à obra!
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Após alguns meses de intenso trabalho, tivemos a felicidade de entregar um novo e digno lar
para Dona Ivone e seus netos. Só faltou o jovem Douglas, que não estava presente pois havia
começado a trabalhar como Jovem Aprendiz. Um dia de imensa alegria e novos começos!
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Quando nos propomos ver a situação por uma outra perspectiva, a vida nos apresenta opções.
Há muito poder e força no ato de “Querer”, de “Buscar” e de “Realizar”. Não há como prever ou
nos resguardar de problemas e dificuldades, mas é na forma de enfrentá-los que nos
diferenciamos e os vencemos. Nossa vida é feita do resultado de nossas escolhas.
Ao nos recusarmos ser reféns das adversidades, somos instados a
agir, transformar e, acreditem, realizar e vencer. A vida não espera
ou pede permissões, simplesmente acontece. Então, é importante
atentar para nossas escolhas, ações e valores.
Muitos irão ver o que fizemos como um presente a Dona Ivone, mas
nós é que nos sentimos gratos pelo privilégio de fazer parte de sua
trajetória. Sua alegria, doçura, integridade e força são singulares.
Seu inconformismo e determinação nos trazem importantes
aprendizados. Sua gratidão nos emociona e seu exemplo nos dá a
certeza de que vale a pena
continuar.

As Renas que participaram deste momento, Marli, Renata e
Elaine, reforçam o sentimento de gratidão e pertencimento, por
fazermos parte desse momento de recomeço da família.
Essa família terá, finalmente, um Natal repleto de paz,
esperança e amor!
Quanto a nós, podemos dizer que, apesar de todas as
adversidades vividas em 2020, “Conseguimos!”
Reuniremos nossas forças, reforçaremos a esperança, preencheremos nossos corações com
amor, gratidão e perseverança, certos de que 2021 será um novo ano, de novas perspectivas,
muito trabalho, novas conquistas e muito a compartilhar.
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